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18 maj 2012
 kl 14.00-18.00

Öppet hus
vid Umeå universitet:

KBC och HUMlab

Fascinerande växters dag 2012

Kafé Anno 1762  
Vi bjuder på 7 sorters kakor med inslag av 
nordiska växter och björksaft.

Dessutom säljer Kafé Anno 1762 sitt tyska  
surdegsbröd plus regionalt konsthantverk  
kring nordiska växter.

Plats: Cafeteria, KBC

Torsdag 17 maj kl 15.00

Arboretum Norr
Guidad tur i en av världens nordligaste träd-
samlingar. Ca 2 timmar. 

Samling vid parkeringen ovanför Baggböle 
herrgård. Obs! Torsdag 17 maj kl 15.00

www.fascinerandevaxtersdag.se

KBC – Kemiskt Biologiskt Centrum

UPSC – Umeå Plant Science Centre

EMG – Ekologi, miljö och geovetenskap

Herbarium UME

Kemin – Kemiska institutionen

HUMlab – mötesplats för humaniora, 
kultur och informationsteknik

TekNat – Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

www.fascinerandevaxtersdag.se
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Lördag 19 maj | Kulturnatta

UPSC Hur fångar växter in solens energi  
och hur skyddar de sig mot olika  
faror som t.ex. insekter? Kom och 
titta, känn, lukta, smaka och prova 
själv. Både för vuxna och barn. 

 Var 30 minut hela eftermiddagen  
tar vi er med på ett besök i våra  
laboratorier och vårt växthus. Följ 
med oss in i växtriket! 

 Plats: Cafeteria, KBC

EMG Herbarium UME är ett av Sveriges 
fem forskningsherbarier, omfattande 
totalt ca 250 000 växtkollekter  
från hela världen. Huvuddelen är  
insamlade i Norden, framförallt  
i Norra Sverige. Besök herbariet  
och prova att söka i den digitala  
databasen. 

 Plats: samling Cafeteria, KBC

Kemin Fotosyntesens ursprung – om 
mikroorganismernas betydelse  
för utveckling av biobränslen och 
koldioxidneutrala biobränslen. 

 Plats: Cafeteria, KBC

Filmvisning Träden och tiden – Tre forskare 
berättar för ett barn om träd  
och trädforskning, framför allt  
forskning om deras gener, i denna  
fascinerande film producerad av 
konstnären Sol Morén med original-
musik av Jonas Malte Holmberg.  
Följ träden genom årstiderna!

 Visning kl. 15.00, 16.00, 17.00

 Plats: Lilla hörsalen, KBC

Fredag 18 maj kl 14.00-18.00

HUMlab Kom och pröva på digitala plattformar, 
exempelvis datorspel, som på något  
sätt förhåller sig till växter. 

 Plats: HUMlab, direkt under Universitets-
biblioteket (följ trapporna ner på höger 
eller vänster sida om ingången till  
biblioteket)

TekNat Globala miljöfrågor, effektivare sol-
celler, bättre växande träd, teknik som 
säkrar tillgången på rent vatten – det 
finns många utmaningar för framtidens 
naturvetare och ingenjörer. Besök  
TekNats bokbord med information om 
alla utbildningar och träffar någon av 
våra studentambassadörer.

 Plats: Cafeteria, KBC

 Bonsaisällskapet visar exempel på  
bonsai skapade av våra skogsträd,  
gran och tall. Kom och lär dig hur  
man gör för att skapa en vision av  
ett gammalt träd och se hur några  
bonsai har förvandlats från ett frö  
eller stickling till en bonsai.

 Plats: Cafeteria, KBC

Campus Guidad tur bland Fascinerande träd  
på campus: Skogshögskolans  
arboretum på campusområdet.  
Föreståndare för Stiftelsen Arboretum 
Norr, Johnny Schimmel, bjuder på en 
rundvandring bland spännande träd  
på hela campusområdet. 

 Rundvandringen tar ca 1 tim.

 Tid: kl 15.00

 Plats: Samling utanför entrén till  
KBC-huset.

Vänortsparken
 Växter i Vänortsparken, guidad tur  
 med stadsträdgårdsmästare Anna   
 Flatholm. Samarbete mellan Umeå  
 universitet och Umeå kommuns   
 parkförvaltning.

 Plats: Vänortsparken

 Tid: kl. 12.00 , kl 13.00

Presentation av växtforskning  
vid Umeå universitet och SLU
Umeå Plant Science Centre UPSC, 
Institutionen för ekologi, miljö  
och geovetenskap samt Kemiska 
institutionen informerar om sin  
forskning med anledning av  
växternas dag.

Vi bjuder på björksaft och kakor  
med nordiska växter.

Plats: Vänortsparken

Folkets Hus, Grim
Filmvisning: Träden och Tiden

Kl. 13.00

Plats: Folkets Hus, Grim
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