15–16, 22–23/9 · Uppfinnarhelger
Möt dagens innovatörer och lokala uppfinnare
och se deras alster. Kalmar Makerspace deltar
och ger dig chansen att själv få vara kreativ.
I regi av Uppfinnarna Kalmarsund. Da Vinciguidning för barn kl. 11. Ingår i entrén.

20 & 22/9 kl. 19 · Da Vinci-koden
MÖT GENIET

Leonardo da Vinci
på Kalmar Slott!
Säsongsutställningen Da Vinci – Inventions pågår
t.o.m. den 4 november. Under hösten bjuder vi in till
många spännande aktiviteter på temat Da Vinci. Mer
information hittar du på kalmarslott.se.

Upplev en utmanande lagtävling i Leonardo
da Vincis fotspår. Kör Da Vinci-koden med
kompisgänget eller familjen som ett lag!
Tillsammans hjälps ni åt att lösa de kluriga
uppgifterna som utgår från Leonardos idéer.

13/10 kl. 10–14 · Teknik Boost
Välkommen alla barn! Kom och testa nutidens
spännande robotuppfinningar. Arrangeras
tillsammans med Mönsterås Makerspace.
Da Vinci-guidning för barn kl. 11. Ingår i entrén.

18/10 · LNU-forskare berättar
26/8 kl. 18.30 · Konsert och
musikarkeologi
Upplev en musikkväll från Leonardos tid. Den
polske konsertpiansten Slawomir Zubrzycki har
själv byggt musikintrumentet Viola organista
efter Leonardos ritningar. Kvällens konsert
bjuder på musikstycken från den italienska
renässansen och den tidiga franska barocken.
Förutom konserten berättar musikarkeolog
Cajsa S Lund om Leonardo och musiken i ord,
ton och bild. I samarbete med Länsmusiken
och Det kulturella universitetet, LNU.

sept–okt · Guidade visningar
Följ med på en spännande tur i vår säsongsutställning. Tisdagar kl. 18 och söndagar kl. 13.
Ingår i entrépriset. Årskort gäller. Längd: ca
50 min.

Välkommen till Pecha Kucha-föreläsningar
med anknytning till multigeniet Leonardo.
Forskare från Linnéuniversitetet berättar om
dagens innovationer inom ämnen som konst,
historia, entreprenörskap, astronomi, mekanik
och byggteknik.

20/10 kl. 10–16 · Kalmar Science Park
Kalmar Science Park kommer att tillsammans
med några av sina spännande bolag, som alla
arbetar i framkant och i sann Da Vinci anda,
berätta och visa på sitt företagande i Sven
Månssonsalen.

29/10–4/11 · Höstlov

5/9 kl. 19 · Föreläsning från Oxford

Välkommen till ett höstlov
fullspäckat
av
Leonardo
da Vinci-aktiviteter. Ta del
av guideturer, spännande
uppdrag och kluriga uppgifter.

Dr Matthew Landrus från University of
Oxfords historiska fakultet kommer exklusivt
till Kalmar och föreläser. Hör mer om Leonardo
som konstnär och ingenjör med inriktning mot
hans undersökande och innovativa strategier.
Föreläsningen hålls på engelska.

Aktiviteter för unga genier!
Under hösten får alla barn som
besöker utställningen ett aktivitetshäfte eller en bildbingo-lapp. Fina
priser dras efter utställningens slut.
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