BLOOM SKYDER FESTIVALSÆSONEN
I GANG I SØNDERMARKEN
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Festivalsæsonen i København indledes i dag i Søndermarken, hvor Bloom
– festival om natur & videnskab finder sted i weekenden den 27.- 29. maj.
For første gang i tre år er festivalen tilbage i fuld skala med over 90 talere,
kunstinstallationer, litteratur under egen, livekoncerter, børneaktiviteter og
flere internationale navne end nogensinde før. Oplev blandt andre Rane
Willerslev, Gina Rippon (UK), Kristian Leth, Holger Bech Nielsen, Kim
Stanley Robinson (US), Anja C. Andersen og Jonas Eika, kom til gratis
koncert med Oklou (FR), Jessy Lanza (CA), Mina Okabe, Blæst og Girls in
Airports og lad børnene slippe naturglæden løs med Copenhagen
Contemporary.
For sjette gang præsenterer Bloom et ultrakurateret, sanseligt univers i
Søndermarken, der giver publikum nye perspektiver på videnskaben og naturen
omkring os. Til festivalen kan man over tre dage opleve topforskere fra hele verden
stille nogle af livets allerstørste spørgsmål – og svare i et sprog, som alle kan forstå.
På Bloom krydsbefrugtes videnskabsformidlingen undervejs af litteratur,
naturvandringer, kunstinstallationer, livekoncerter og madoplevelser.
Festivaldirektør Svante Lindeburg fortæller om ambitionen bag årets festival:

“Med Bloom ønsker vi at hylde videnskaben og dens formidlere, ligesom vi i dag
hylder iværksætteren, sportshelten og rockstjernen. For at huske os selv på, at der
er en afgrund til forskel på at synes, at mene, at tro – og så det at vide. Vi er tilbage i
fuldt flor for første gang i tre år og har derfor skruet op for alt på årets program.
Vores scenografi er mere spektakulær, vores madprogram er strammere,
musikprogrammet mere internationalt og vi har flere topforskere i verdensklasse end
nogensinde før.”
Se hele årets program på www.bloom.ooo/festival

Nye kunstneriske perspektiver på natur og videnskab
Bloom finder atter en gang sted i Søndermarken på Frederiksberg, hvor nogle af de
største videnskabsmænd, digtere og filosoffer herhjemme gennem historien har
fundet inspiration.
På årets festival kan du opleve den amerikanske science fiction-forfatter Kim
Stanley Robinson for første gang på dansk jord, installationskunst af den tyske
kunstnerduo Plastique Fantastique samt høre forfatter Kristian Leth fortælle om
hukommelsens luner.
Lyt desuden til kosmisk stråling med kunstner og komponist Christian Skjødt
Hasselstrøm, deltag i brændenældeperformances ved Nana Francisca
Schottländer, oplev poesi under trækronerne ved økodigter Nanna Storr-Hansen
og forfatter Jonas Eika og udforsk lys og form med børnene hos Copenhagen
Contemporary.
Bloom byder desuden på livekoncerter – for første gang også med udenlandske
artister. Publikum kan blandt andet kan glæde sig til at høre franske Oklou, norske
Sassy 009, canadiske Jessy Lanza samt de danske artister Mina Okabe, Clarissa
Connelly og Girls in Airports.

Selvlysende dybhavsfisk, kønnede hjerner og vulkanernes vilde verden
Bloom præsenterer i år et uset antal internationale topforskere i formatet
’Masterminds’. På hovedscenen i Søndermarken kan du blandt andet møde
vulkanernes Indiana Jones, britiske Clive Oppenheimer. I sit virke som vulkanolog
forsker han i de enorme naturkræfter, der gennem tiden har været genstand for både
beundring og frygt – og på sigt kan blive vores endeligt. Mød også den sydafrikanske
antropolog James Suzman, der tager publikum med på en tour de force i arbejdets
dybe historie – fra jæger-samlerne i de tidligste menneskelige samfund til et opgør
med nutidens workaholic-kultur.
På festivalen får man også mulighed for at opleve en af neurovidenskabens helt
store stjerner, den britiske hjerneforsker Gina Rippon. I sin forskning og i
bestselleren ’The Gendered Brain’ gør hun op med vores tilbøjelighed til at søge
efter forskelle frem for ligheder og går i rette med forestillingen om den kønnede
hjerne. Årets festival gæstes også af en af verdens førende dybhavsforskere,
amerikanske Edith Widder. Oceanografen tager publikum med på en forunderlig
rejse ned i dybhavet, når hun forklarer mysteriet om de selvlysende fisk og
vandmænd i havets mørkeste afkroge – og hvordan hun brugte dybhavsdyrenes lys
til at finde den sagnomspundne kæmpeblæksprutte.

Oplev desuden danske topforskere som Rane Willerslev i dialog med James
Suzman om fordelene ved jæger-samler-kulturer, Holger Bech Nielsen forklarer
teorien om alting samt Anja C. Andersen, der i selskab med Jocelyn Bell Burnell
tage publikum med på en rejse i astrofysikkens uendelige perspektiver.

Samtaler fra videnskabens dyb
På Bloom kan du også opleve en lang række aktuelle symposier, hvor forskere
svarer på nogle af videnskabens allerstørste spørgsmål om natur, klima og verden
omkring os. Bliv blandt andet klogere på de biologiske mekanismer bag regeneration
af hud og organer i talken Naturen læger alle sår, udforsk hvor mennesket starter
og teknologien tager over i samtalen om Den kunstige krop og hør Jens-Christian
Svenning fortælle om, hvordan det ville være, hvis halvdelen af Jordens areal var
afsat til et stort naturreservat i talken Half-Earth.
Oplev desuden tre danske topforskere diskutere Empati og dens slagsider samt den
videnskabelige duel Østrogen mod testosteron, hvor en neurobiolog og en
gynækolog sætter spot på, hvilken rolle kønshormonerne spiller i vores livsforløb.

Om Bloom – festival om natur og videnskab
Siden 2017 har Bloom gjort os klogere på universet, på verden og på os selv. Bloom
tiltrækker hvert år 10.000 gæster, der over tre dage inviteres til debatter, talks, kunst,
litteratur, samtaler, musik og naturvandringer under åben himmel – bearbejdet og
formidlet af nogle af tidens skarpeste videnskabsfolk, tænkere og kunstnere fra både
ind- og udland. I 2020 og 2021 blev festivalen omlagt til en række live-events med
tilpasset kapacitet, og den digitale formidlingsplatform Bloom Explore blev lanceret i
august 2020. Bloom står også bag skoleprogrammet Bloom School. I 2022 finder
Bloom – festival om natur og videnskab igen sted i fuld skala fra den 27.-29. maj.
Bag Bloom står ADBC, som har knap 30 års erfaring med kulturformidling og
udviklingen af festivaler og events, hvor svært tilgængelige stofområder åbnes op og
gøres relevante for et bredt publikum. Bloom er udviklet og laves i tæt samarbejde
med Carlsbergfondet. Bag Bloom står desuden et bredt partnerskab af
samarbejdspartnere og sponsorer: Lundbeckfonden, LEO Fondet, Novo Nordisk
Fonden, Hempel Fonden, 15. Juni Fonden, Statens Kunstfond, Frederiksberg
Kommune, Frederiksberg Fonden, Otto Mønsteds Fond, Det Obelske Familiefond,
IDA og 1664.
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