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Hur plingar en mickrovågsugn bäst? 
 
 
Ljuden som hjälper och ljuden som stjälper, det är rubriken för höstens första 
populärvetenskapliga kvällsföreläsning i Vetenskapens hus, 30 september. Saker i vår 
omgivning piper och ringer. Hur ska något låta för att vi ska dra nytta av det - och inte bli 
störda?   
 
Temat för höstens populärvetenskapliga föreläsningar som ordnas av Luleå tekniska universitet 
är mötet mellan konst och teknik. De handlar om nyskapande konstupplevelser och om hur 
man utvecklar och designar upplevelser, produkter och konstruktioner i vår vardag, genom 
gränsöverskridande forskning inom konst och teknik.  
 

- Där har vi på Luleå tekniska universitet en speciell kapacitet och möjlighet. Konst och 
teknik kan befrukta varandra och få nya fenomen att växa fram, säger Soy Lundqvist, 
ansvarig för de populärvetenskapliga föresläsningarna på Luleå tekniska universitet.  

 
Musikens berättande i film vad bidrar den med förutom att gestalta stämningar och känslor? 
Vad har dirigering för likhet med kampsport? Hur kan robotar besjälas med röst och rörelse? 
Hur får man fram tonen som aldrig tidigare hörts? Och varför är ljudnivån så olika på 
programmen i radio och TV. Det är några av de spännande frågor inom mötet mellan konst 
och teknik, som ska besvaras under höstens populärvetenskapliga föreläsningar. 
 

- Förra året ökade vi antalet besökare på våra populärvetenskapliga föreläsningar med 75 
procent, och det gick åt tusen mer upptryckta programhäften. Så, ja, det har blivit en 
succé att Luleå tekniska universitet håller föreläsningarna i centrum på Vetenskapens 
hus, och jag tror även mycket på höstens nya program säger Soy Lundqvist.  
 

Just gränsöverskridande konst och teknik är ett av Luleå tekniska universitets starka forsknings- 
och innovationsområden. I höst hålls två av de populärvetenskapliga föreläsningarna på 
engelska som ett naturligt inslag, då Luleå tekniska universitet verkar på en internationell arena. 
 
Upplysningar: Soy Lundqvist, ansvarig för Populärvetenskapliga föreläsningar vid Luleå tekniska 
universitet, soy.lundqvist@ltu.se 0920 49 16 06, Katarina Karlsson presskontakt vid Luleå tekniska 
universitet, katarina.karlsson@ltu.se 072 727 45 60  
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