


STARMUS 
= 

STARS + MUSIC



Formål:

• Spre kunnskap

• Skape forbilder

• Inspirere barn og unge



Clarion og 29,1 millioner lesere



Mulighetene

• Trondheim, regionen og Norge har nå muligheten 
til å bli assosiert med verdens beste innen en 
lang rekke felt innen vitenskap og musikk.

• Effektene kan overgår det som regionens 
samlede krefter ville klart å skape i løpet av en 
10-30 års periode. 

• Dette er en sjanse til å profilere Trondheim og 
regionen på et verdensmarked.



Hvilken divisjon er vi i?

• Starmus i Trondheim er ingen lokal happening, det er en 
stor nasjonal happening med verdenspressen til stede. 

• Starmus planlegger egne promo- og pressekonferanser i 
London, San Fransisco, Moskva, Beijing og Tokyo.

• Vi forventer rundt 100 journalister, 80 internasjonale.

• Tema for Starmus 2017 er ”Life in the Universe”. Tidligere 
festivaler har hatt et tungt fokus på astrofysikk. I 
Trondheim blir tematikken utvidet til å inkludere mange 
mange flere fagområder, alt fra liv i havbunnen til i 
verdensrommet, til etiske problemstillinger og relevante 
spørsmål.



Starmus sin oppskrift 

Starmus vekker engasjement, begeistring og 
vitebegjær hos voksne og barn ved å forene 
kunnskap, kommunikasjon og kunst i en seksdagers 
festival bestående av eksklusive 
populærvitenskapelige foredrag, paneldiskusjoner, 
intervjuer, unike konsertopplevelser, filmvisninger, 
kunstutstillinger.



Å skape forbilder

Identifisere tilfellene der vitenskapsfolk har blitt helter 
i moderne tid: 

• Astronauter/kosmonauter

• folkekjære vitenskapsformidlere

• Nobelprisvinnere 

• og spesielt Stephen Hawking (mennesket og 
forskeren) 

Starmus-festivalen samler vitenskapens eliteteam for 
å fortelle om det spennende de forsker på og har 
opplevd, for å møter barn og øvrig publikum, svare på 
spørsmål, stille opp på fotografering, signering etc.



Konklusjon

- Starmus-festivalen vil gi Norge et internasjonalt utstillingsvindu for 

vitenskap, teknologi, utdanning og kultur. 

- Starmus vil sette Norge som kunnskapsnasjon og NTNU som 

universitet på verdenskartet.

- Festivalen vil skape en nasjonal arena for tverrfaglig samarbeid i Norge 

og i Trondheim.


