Bloom - festival om natur og videnskab - oﬀentliggør det fulde program
med internationale topforskere, masterminds og musik
Sidste forår sprang hele hovedstadens festival om natur og videnskab ud for første gang. Nu blomstrer
Bloom på ny. Under duvende trækroner midt i Søndermarkens vilde natur vil vor tids skarpeste forskere,
filosoﬀer, kunstnere og tænkere over to dage i maj berige os om naturens forunderlighed – fra sjælens
kerne til universets sorte huller. Festivalen har fri entré.
Mellem svajende bøgetræer og spirende skud skyder Bloom op i Søndermarken d. 26. – 27. maj med en
broget buket af talks, vandringer, debatter, samtalesaloner, installationer, mad og musik. Nu er Bloom
klar til at løfte sløret for det fulde program, som vil byde på nogle af de største forskere og formidlere fra
ind- og udland. På de otte scener vil de begejstre og vække forundring over, hvordan verden hænger
sammen. Fra stjernehimmelen over os til mikroberne i vores indre.

Professorer, fossiler og fordybelse
På Bloom kan man slænge sig i det bløde græs og lade sig berige med begavede indsigter fra nogle af
tidens fremmeste forskere. Vi er blandt andet stolte over at kunne præsentere palæoantropolog og
grundlægger af Institute of Human Origins ved Arizona State Universitet Donald Johanson, der for første
gang gæster Danmark. På festivalens Summer-scene forbinder han den fossile fortid med
menneskehedens fremtid, når han undersøger, hvad fossilet Lucy fortæller os om menneskets plads i
jordens rytme. Bloom danner også scene for det første møde mellem de to medlemmer af Eventyrernes
Klub Rane Willerslev og Carsten Jensen til en åben erfaringsudveksling om ekspeditioner og rejsens
potentiale.
Man kan komme på guidede walks i H.C. Ørsteds, Oehlenschlägers, ulvenes og flagermusenes fodspor,
lade sig overrisle af en symfoni af gonger, tage med en raketmager, en astrofysiker og en fysikprofessor
til Mars, når de diskuterer kolonisering af den røde planet, og høre om, hvorfor studiestoﬀer vinder frem.
Er man mere til Harvard-professorer og udenlandske topforskere i verdensklasse, kan man slå sig ned på
festivalens store scene Summer. Her kan man helt ekstraordinært opleve den verdensberømte Harvardprofessor Lisa Randall udfolde sin radikale teori om, hvordan mørk energi var årsagen til dinosaurernes
udryddelse. Har man brug for et åndehul, byder Bloom på højtlæsning under trækronerne og musik i
selskab med et glas naturvin. Der vil desuden være et ungeakademi – og en scene kun for børn.

Festivalleder Svante Lindeburg om Bloom som et nyt dannelsesideal:
”Bloom udspringer af ønsket om at etablere et nyt dannelsesideal, hvor kultur, natur og videnskab
spiller en central rolle i samfundet og i den enkeltes liv – på tværs af faggrænser. På Bloom kan du
derfor undersøge, analysere, granske, høre, smage, lytte, føle og hylde naturens natur i al dens
mangfoldighed. Danmark har de stolteste traditioner inden for natur og videnskab. I Søndermarken,
hvor Niels Bohr, H.C Ørsted og Adam Oehlenschläger har haft deres gang, lader vi videnskaberne tale
videnskabens sprog og hylder de forskere, tænkere, de skarpeste hjerner, hvis vildtvoksende viden
beriger vores verden. Dermed bliver Bloom vores modtræk til det såkaldte postfaktuelle samfunds
amatørisme og clickbait-kultur.”
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Highlights på Bloom
Masterminds: Lisa Randall (US), Donald Johanson (US), Tim Spector (US), Jean-Pierre Luminet (FR),
Minik Rosing (GL/DK), Rudi Westendorp (NL).
Trio-talk: Energi er altings valuta. Energi er helt afgørende for både universets grundstoﬀer, livet på
exoplaneter og dets opståen på jorden. Fysiker Troels C. Petersen, astrofysiker Lars Buchhave og
geolog Minik Rosing tager en kalejdoskopisk rundtur og besøger universets, planeters og livets energi.
H.C. Ørsted-salon – Tankeeksperiment: The Big Green Bang: Grøn energi er fremtiden. Hvordan ser
verden ud, når vi er nået i mål med den grønne omstilling? Vi fremskriver samfundets bevægelse fra
sort til grøn energi. Tor Nørretranders, Rane Willerslev, Kaspar Colling Nielsen, Anja C. Andersen og
Kristian Leth udfolder idéen om et Big Green Bang ‒ et tankeeksperiment om, hvordan en verden på
grøn energi ser ud. Arrangeret i samarbejde med Ørsted.
Walk: Ulven kommer! Men hvor kommer den fra? Med sin doktordisputats ’Never Cry Wolf’ under
armen vil geogenetiker Mikkel Sinding tage os med på en tur i Søndermarken gennem ulve og hundes
genomiske historie og helt frem til vor tids ulvedebat.
Børn: Kids er Blooms børnescene. Den er åben begge dage fra kl. 11 til 16. Find luppen frem og se
nærmere på Søndermarkens regnorme, træk dna ud af dine egne celler og rejs ud i universet på
sporet af leddeblokke og is. Du kan også være med til at lave en planetsti og sende rumraketter
afsted.
Bloom Academy: Academy er Blooms nye formidlingsinitiativ til unge. Bliv lærling på Mesterlære, hvor
du eksperimenterer med lys og finder ud af, om verden er styret af tilfældighed. Tag med din mester på
Science Tour rundt i Blooms verden af viden.
Mad: Lørdag aften d. 26. maj serverer kokkene fra Restaurant Entrée forårskåde gastronomiske
oplevelser ved Blooms langbord. Langbordsmiddagen kræver bestilling via hjemmesiden.
Musik: Vi er utrolig stolte over vores musikprogram, der blandt andet byder på urpremiere på Louise
Alenius’ ’RITE of Nothing’. På Sound kan publikum møde August Rosenbaum, Mellemblond, Anders
Hjernø, Jens Rubin & De Matchende Læber, Yangze og Mads Axelsen.
Kunst: Kunstneren Lea Porsager præsenterer 90 minutters polyfonisk gong i samarbejde med gongmesteren Charlotte Bom. Værket er skabt specifikt til Bloom.
Litteratur: Bloom præsenterer live litterær research på scenen, når Kaspar Colling Nielsen i samtale
med forskere søger inspiration til sin næste, store roman. Mød også Amalie Smith, Theis Ørntoft, Peter
Adolphsen og Morten Søndergaard.
_______________________________________________________________________________

Hvem står bag?
Bag Bloom står Golden Days Sekretariat, som har over 20 års erfaring med at formidle historie og
viden. Sekretariatet er mest kendt for sin historiske festival Golden Days Festival, som hvert år
tiltrækker over 30.000 mennesker på tværs af aldersgrupper.
Bloom er lavet i tæt samarbejde med Carlsbergfondet og Carlsberg Mindelegat. Afvikles i
samarbejde med Roskilde Festival.
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Hvor: Søndermarken, 2000 Frederiksberg.
Hvornår: Den 26.-27. maj 2018. Fri entré, men enkelte aktiviteter kræver betaling.
Kontakt: Pressekontakt Nikolaj Høj Kristoﬀersen nikolaj@goldendays.dk / T. 22937113
Download pressefotos: Bloom stemning - Bloom stemning - Bloom talk - Bloom talk
Se det fulde program på www.bloom.ooo
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