TÄVLING
Inspirerad av rymden? Berätta varför för 100 astronauter!
Du som är ung (19-24 år) har nu chansen att hålla ett föredrag i samband med invigningen av årets
världskonferens för astronauter! Hundra rymdfarare samlas en vecka i Sverige, för att utbyta
erfarenheter, höra om det senaste vad gäller rymdfart och rymdforskning, samt berätta om sina egna
resor, inte minst för att inspirera barn och unga.
Invigningen sker i Stockholm, i Konserthusets Grünewaldsalen, måndag f.m. den 21 september.
Föredraget, med titeln ”Why I am Inspired by Space”, skall vara 7-9 minuter långt (s.k. TED format)
och ges på engelska för alla astronauter och övriga åhörare i Grünewaldsalen.
Du får chansen att berätta varför just du är inspirerad av rymden, genom att delta i tävlingen om vem
som presenterar det mest fängslande föredraget. Vinnaren får ett stipendium av Ledarstudion för att
träna sin retoriska förmåga inför invigningen. Vidare så betalas resan till Stockholm och vinnaren får
delta i konferensens första dag. Vinnaren får även bjuda med en gäst.
Delta i tävlingen: Skicka in en text på engelska, på upp till 800 ord, där du beskriver vem du är och
hur du tänker dig ditt föredrag. Texten skickas som bilaga (Word eller PDF-format) med mejl till
rymdcenter@sci.kth.se. Ange ”Anmälan inspirationstävling” som ämne. Skriv i mejlet också dina
kontaktuppgifter, inklusive personnummer.
OBS att du måste vara minst 19 år och högst 24 år gammal den 1 september 2015.

DEADLINE för inskickad text: 16 augusti 2015 kl 24:00.
Baserat på texterna kommer en jury (se nedan) att välja ut cirka åtta kandidater som bjuds in till
intervjuer via Skype, preliminärt den 2/9. Kandidaterna meddelas den 24/8.
Vinnaren annonseras den 3/9.
Juryn består av
Christer Fuglesang, Astronaut och huvudansvarig för astronautkonferensen
Lena Ahlström, Certifierad ledarutvecklare och VD för Ledarstudion
Olle Norberg, Generaldirektör för Rymdstyrelsen
Mark Pearce, Professor i astropartikelfysik vid KTH
Läs mer om astronautkonferensen: http://www.ase2015.se
Frågor: Skriv till rymdcenter@sci.kth.se

