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00:09 ---- > 00:12
Joke Vander Mijnsbrugge : Ik ben Joke Vander Mijnsbrugge. Ik ben projectcoördinator bij Gluon
00 :13 ---- > 00:15
Gluon is een platform voor kunst, wetenschap en technologie.
00 :16 ----- > 00:24
Question : What statement did you present at your roundtable?
Mijn statement is dat er een grote nood is aan een positieve en constructieve houding tegenover
nieuwe technologie.
00 :25 ------ > 00 : 34
Waarbij de toepassing en de impact van die technologie vanuit een wetenschappelijk en artistiek
perspectief wordt onderzocht en ook onderwezen aan de jeugd.
00 :35------- > 00 : 40
Question : What were the conclusions of the discussions at your roundtable?
In Brussel en erbuiten, en dat vanuit een maatschappelijk, ecologisch en biologisch kader.
00 : 41 ----- > 00 :45
Do’s
Een belangrijke do is het delen van expertise met het netwerk
00 :46 ------ > 00: 55
Een tweede do: het is ok om te experimenteren. Op het kruispunt tussen kunst en wetenschap mag
je niet bang zijn om bepaalde risico’s te nemen, om er samenwerkingen in te gaan zoeken.
00:56 ----- > 01:04
Een derde do is dat het belangrijk is om te starten vanuit de leefwereld van de jongeren zelf, om
kunst en wetenschap dichter bij henzelf te brengen.
01 :05 ------- > 00 : 08
En de vierde do was het desacraliseren van kunst en wetenschap.
01: 09-------- > 01: 11
Don’ts... twee belangrijke don’ts:
01 : 12 ------ > 01 : 15
Organisaties in Brussels zouden zichzelf niet als een concurrent moeten beschouwen.
01 : 16 -------- > 01: 30

Een tweede don’t is het beperken van fragmentatie. Kijk over de grenzen van je sector heen en
probeer, zonder je expertise te verliezen, toch te gaan samenwerken met andere sectoren. Om van
elkaar te leren en om complementair te werken.

