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NS Try Out Festival
Van woensdag 28 oktober tot en met zaterdag 31 oktober 2009 vindt op Leiden Centraal het NS Try Out Festival plaats, het eerste culturele 

festival op een treinstation! Met meer dan 50 gratis try outs van nieuwe films, muziek, theater en literatuur. Kom naar de live uitzending 

van Oeroeg: de try out van theaterlegende Willem Nijholt, of naar de 3FM Serious Talent Bands. Stap op het perron een wachtkamer binnen 

voor een studentenkamer try out van Stukafest. Of praat mee met Tomas Ross, Joost Zwagerman of Maarten ‘t Hart over hun nieuwe 

werk. Tijdens het NS Try Out Festival kunt u vooral veel zelf proberen. Kom de kunst afkijken van de beste leermeesters bij de masterclass 

Beginnend schrijver, het lekkerste broodtrommeltje, stemtechniek, portretfotografie, acteren of filmmaken. Of van een professor 

archeologie, Afrikaanse talen of nanotechnologie. Try this out!

Programma woensdag 28 oktober 

Integratieproblemen: wat is nieuw?

08:30 - 09:30u Prof.dr. Leo Lucassen

Bij integratie wordt al snel gedacht dat onze 

problemen nieuw zijn. Niet waar, want ons 

land dealt er al eeuwen mee. Wat valt nu te 

leren van toen?

Jongerentalen in wereldsteden

18:00 - 19:00u Prof.dr. Maarten Mous

Wereldsteden zijn ware laboratoria van 

taal. Hoe maken jongeren taal in New York, 

Londen, Parijs, Rotterdam, Helsinki, Jakarta 

of zeg, Johannesburg?

Programma donderdag 29 oktober

Vrijheid van meningsuiting: minder of 

meer?

08:30 - 9:30u Prof.dr. Rick Lawson

Mag alles gezegd en geschreven worden, 

of moet je soms op je woorden letten? Mag 

een rapper meer dan jij? Luister naar Rick 

Lawson’s do’s and don’ts. 

Wat doet Nanokippengaas?

19:00-20:00u Prof.dr. Carlo Beenakker

Wil je weten hoe de ontdekking van 

nanokippengaas jouw wereld gaat 

verbeteren? Welkom in Carlo’s wereld van 

kleiner, kleinst, nano!

Programma vrijdag 30 oktober

Stamcelonderzoek: hoever gaan we?

08:30 - 09:30u Prof.dr. Christine Mummery

Met stamcellen uit embryo’s kunnen we 

lichaamscellen in een lab maken, dan heb je 

nooit meer een donororgaan nodig. Mooie 

gedachte. Waarom ligt dit zo lastig?

Wat gaat er om in ons lezend brein?

19:00 - 20:00u Prof.dr. Paul van den Broek  

In Nederland kan 10 tot 15% van de 

kinderen uit groep 6 niet goed genoeg lezen. 

Wat doen onze hersenen als we leren lezen, 

de basis van ons functioneren?

Programma zaterdag 31 oktober

Red de Indianenverhalen!

10:00 - 11:00u Prof.dr. Corinne Hofman

Indianen waren de eerste bewoners 

van de Nederlandse Antillen maar geen 

kannibalen. Door orkanen en hotelbouw ligt 

geschiedenis te graai op het strand.

Huygens in de trein

18:00 - 19:00u Prof.dr. Vincent Icke

Leg je zaterdagkrant weg en kom luisteren 

naar Icke’s messcherpe kijk op zaken. Komt 

de trein langs station Woerden of komt 

Woerden langs het treinstation. Laat je 

verrassen! 

Aanmelden

U kunt zich nu inschrijven via 

nstryoutfestival.nl. Op vertoon van deze 

advertentie bij de festival infodesk op 

Leiden CS betalen Volkskrantlezers € 2,50 

per masterclass incl. koffie/thee. Let op: 

voor deze masterclasses is een gelimiteerd 

aantal plaatsen beschikbaar, op = op.

De masterclasses van de Universiteit Leiden:

Prof.dr. Maarten MousProf.dr. Carlo Beenakker
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