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Op vrijdag 25 januari werd op de UvA Viva Fysica georganiseerd, het jaarlijkse symposium
voor middelbareschooldocenten en -leerlingen waar de nieuwste ontwikkelingen uit het
moderne natuurkundeonderzoek op een begrijpelijke manier gepresenteerd worden. De
slides van de presentaties en de opnames van het middagprogramma zijn nu online terug te
kijken.

Helaas is de opname van de ochtendlezingen tijdens de afgelopen Viva Fysica niet gelukt
(voor wie toch bewegend beeld wil: zie hier de opnames van vorig jaar en die van het jaar
daarvoor), maar de meeste sprekers hebben wel de slides van hun presentaties beschikbaar
gesteld. Er waren boeiende presentaties over de Nobelprijzen, over holograﬁe en zwarte
gaten, over het meten van neutrino’s onder de zee en over waarnemingen aan gammaﬂitsen
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met behulp van zwaartekrachtsgolven:
De Nobelprijs (1): Optische pincetten – Erwin Peterman
De Nobelprijs (2): Intense laserpulsen – Kjeld Eikema
KM3Net: Neutrino’s meten onder water – Ronald Bruijn (slides volgen nog)
Holography (Engelstalig) – Alejandra Castro
Samensmeltende neutronensterren en zwaartekrachtsgolven – Lex Kaper (slides volgen
nog)
Het middagprogramma bestond uit een laatste lezing over de meest accurate klok ter
wereld, een serie workshops en rondleidingen, en een mooie afsluiting waarin Paul
Vlaanderen een serie leuke experimenten demonstreerde. De lezing en de experimentele
show zijn ook opgenomen, en van enkele andere onderdelen zijn slides beschikbaar:
iqClock: Building the most accurate clock in the world (video, Engelstalig) – Shayne
Bennetts (slides)
Neutronensterren zijn raar! (video, presentatie lesmateriaal) – Patrick Verhagen (slides)
Quantumfysica in de knoop (slides, workshop) – Jeremy van der Heijden
Physics Fair (video) – Paul Vlaanderen
Spijt dat u het mooie programma van Viva Fysica 2019 gemist heeft? Zet dan vast 24 januari
2020 in de agenda, want dan is de volgende aﬂevering!
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