
als we alles kunnen opslaan en niets meer 

hoeven te onthouden, wat herinneren 

we ons dan nog?

Het Geheugenhuis onderzoekt met weten-

schappers, media experts, schrijvers en 

kunstenaars de werking van het geheugen 

en wat oude en nieuwe media betekenen 

voor het individu en de samenleving in hun 

zoektocht naar identiteit. Ambassadeur van 

het festival is Douwe Draaisma (bijzonder 

hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie). 

Debat/seminar/interView
Debatleider Ruben Maes prikkelt hart en 

hoofd in pittige gesprekken over: 

een harde schijf vergeet niets
Marko Jelicic (onderzoeker bij de Faculteit der 

Psychologie) en Wijnand IJsselsteijn (Techno-

logy Management); 

Vertroebeling van de geschiedschrijving 
Stef Scagliola (wetenschappelijk medewer-

ker Veteraneninstituut) en Wim Hupperetz 

(directeur Allard Pierson Museum); 

Jouw herinneringen publiek bezit
Valerie Frissen (bijzonder hoogleraar ICT en 

Sociale Verandering) en Bert-Jaap Koops 

(hoogleraar Regulering van technologie).  

Voortbordurend op de debatten vinden er 

vijf seminars plaats. Met Karin Bijsterveld 

(bijzonder hoogleraar Wetenschap, Tech-

nologie en Moderne Cultuur), Erik Scherder 

(hoogleraar Klinische Neuropsychologie), 

Henkjan Honing (universitair hoofddocent 

Muziekcognitie), Carolien Smits (senior 

wetenschappelijk medewerker Trimbos-

Instituut), K. Schippers (dichter en proza-

schrijver), Maarten Asscher (auteur, directeur 

Athenaeum Boekhandel) en anderen.

Aan de hand van beeldfragmenten worden 

filmregisseur Frans Weisz en Douwe Draaisma 

geïnterviewd over hun werk en leven.  

workshop
Vertel je verhaal aan de hand van een object 

met een bijzondere betekenis in de workshop 

Taalvorming. Bekijk televisiefragmenten van 

toen aan de installatie De Verhalentafel en 

maak sieraden in het Fablab.

en er is meer! 
In het eetcafé kun je ‘Eten tegen het 

vergeten’: smul van gerechten die een 

speciale herinnering oproepen bij sprekers en 

bezoekers, luister naar schrijvers en dichters 

die hun poëtische kwaliteiten loslaten op je 

geheugen - met muziek van Nello Mirando en 

de BeatClub - en zak onderuit in de studio, bij 

films over het menselijk geheugen. 

het Geheugenhuis
Een caleidoscopisch festival over 

de kracht van herinneringen 

Zaterdag 18 april 2009 

Pakhuis de Zwijger

Kaarten online €15,- / aan de deur €16,- 

Piet Heinkade 179, Amsterdam

Kaartverkoop en het volledige programma op: 

www.hetgeheugenhuis.nl 

Tamara Miranda
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zaterdag 18 april 2009 
Pakhuis de Zwijger 
Amsterdam
12.00- 01.00 uur

Een caleidoscopisch 
festival over de kracht 
van herinneringen

DEBAT/FILM/SEMINAR/
LITERATUUR/WORKSHOP/
ETEN & DRINKEN/KUNST 

KOOP NU JE TICKETS ONLINE!
www.hetgeheugenhuis.nl
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