Det sker på Kulturcenter Værestedet…

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 – 21.00

Menneskedyret homo sapiens
Foredrag ved professor Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi, Aarhus Universitet.
Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån
af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og
forhistorie og ikke vores frie vilje alene.

De ældste, kendte fodaftryk af vores forfædre blev afsat i Tanzania for 3,6 mio. år siden, men vores turbulente
udviklingshistorie går mere end 1 milliard år tilbage i tiden fra udviklingen af de første flercellede organismer.
Denne baggrund definerer i høj grad vores anatomi, fysiologi og adfærd, der på trods af habitjakker og stilethæle,
kun er et evolutionært øjeblik væk fra et liv på helt andre præmisser end nutidens samfund. (Illustrationer: Asach,
Christopher Walsh og Tim Evanson; Wikimedia.com)

Mennesket bliver af stort set alle kulturer set som et enestående toppunkt i en guddommelig skabelsesproces.
Videnskabeligt set er Homo sapiens dog blot et mellemstort pattedyr med en lang og dramatisk
udviklingshistorie. Kun gennem de sidste 30.000 år har det moderne menneske spillet en betydelig rolle på
jorden.
Alle levende dyr på jorden i dag har det samme evolutionære ophav. Vi skylder en stor tak til en ubrudt række af
succesfulde mødre, der over millioner af generationer har fundet mad og partnere, overlevet katastrofer, tilpasset
sig klimaændringer, undgået rovdyr og bekæmpet parasitter……..læs mere her
_____________________________________

Efter nogle fantastiske foredrag i efteråret 2017 forsætter Kulturcenter Værestedet uge 9 2018 med
live-streaming direkte fra Aarhus Universitet. Her er man med på en kikker til en række spændende
foredrag, hvor man hver tirsdag får udfordret sin paratviden på en underholdende måde.
Der er hver aften fri adgang til foredrag fra kl. 19-21 og mulighed for at købe sig en kop kaffe og et stykke
kage, samt have lidt socialt samvær.
Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i de enkelte foredrag - og det er ikke en række, hvor
man skal deltage i alle for at få noget ud af det. Det er dog en god idé at skærpe sin nysgerrighed, for der
kommer helt sikkert noget spændende viden frem ved foredragene.
Du kan læse mere på dette link

Program 2018:
13-03-2018: Menneskedyret homo sapiens
20-03-2018: Jordens og livets udvikling
10-04-2018: Ig Nobel Prize: first laugh, then think
17-04-2018: Myrer
01-05-2018: Reward, prediction and brain dopamine
Mere om de enkelte foredrag, - klik her....Se

tr

Du kan læse mere om foredragene på.. http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
Du kan se trailer om foredragene på.. https://player.vimeo.com/video/181216109

Læs mere om forsamlingshuset på www.borupif.dk under fanen Låstrup eller hent hele folder her

