
 

 

 
 
 
 

BLI INSPIRERT AV 

MAGIEN I Å LAGE KULE TING
 
 
Velkommen på kurs om å lage kule ting ved hjelp av kjemi
være med, er det helt i orden. 
 
På kurset skal vi:  
• LAGE GUMMIBALLER AV GUMMI FRA GUMMITREET
• LAGE KUNSTIG SNØ 
• LAGE ISKREM UTEN FRYSEBOKS
 
Pris: Kurset koster 300 kroner som betales ved ankomst 
 
Når: Du kan velge om du vil ta kurset:
mandag 25. januar 
tirsdag 26. januar 
onsdag 27. januar 
 
Kurset varer fra kl. 18 00- 20 00. Oppmøte
 
Hvor: Vi holder kurset på Biologis
Vi møtes utenfor hovedinngangen. 
Adressen er Blindernvn. 31 (inngang fra Moltke Moes vei)
Kristine Bonnevies hus (bygg nr.18)
Kart finner dere her:  
http://www.bio.uio.no/kontakt/kart.html
 
Påmelding:  
Dine foresatte kan melde deg på via e
pamelding@forskerfabrikken.no
Hvilket kurs du ønsker plass på 
Navn  / Adresse / Telefonnr / e
 
KURSET GJØR DEG FLINKERE I KJEMI OG GIR DEG TRENING I Å FORSKE.
 
Liker dere kurset, kan dere gå på flere kurs i årene som kommer. Denne våren vil dere f. 
eks. også få tilbud om kurset ”Magisk gass” og ”Kurs om astrobiologi”. 
 
Mer informasjon om Forskerfabrikken finner dere på 
Kurset arrangeres med støtte fra Universitetet i Oslo og Vitensenteret ved Norsk 
Teknisk Museum.  

LI INSPIRERT AV  

Å LAGE KULE TING 

å lage kule ting ved hjelp av kjemi. Har du en venn som også vil 
være med, er det helt i orden.  

• LAGE GUMMIBALLER AV GUMMI FRA GUMMITREET 

LAGE ISKREM UTEN FRYSEBOKS  

00 kroner som betales ved ankomst  

Du kan velge om du vil ta kurset: 

20 00. Oppmøte kl. 17 50.  

Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.  
Vi møtes utenfor hovedinngangen.  

Blindernvn. 31 (inngang fra Moltke Moes vei) 
(bygg nr.18) 

http://www.bio.uio.no/kontakt/kart.html 
 

Dine foresatte kan melde deg på via e-post til  
pamelding@forskerfabrikken.no eller ring 90108295 hvor dere forteller: 
Hvilket kurs du ønsker plass på  
Navn  / Adresse / Telefonnr / e-postadresse du vil bli kontaktet på 

KURSET GJØR DEG FLINKERE I KJEMI OG GIR DEG TRENING I Å FORSKE.

urset, kan dere gå på flere kurs i årene som kommer. Denne våren vil dere f. 
eks. også få tilbud om kurset ”Magisk gass” og ”Kurs om astrobiologi”.  

Mer informasjon om Forskerfabrikken finner dere på www.forskerfabrikken.no
Kurset arrangeres med støtte fra Universitetet i Oslo og Vitensenteret ved Norsk 
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. Har du en venn som også vil 

eller ring 90108295 hvor dere forteller:   

 

KURSET GJØR DEG FLINKERE I KJEMI OG GIR DEG TRENING I Å FORSKE. 

urset, kan dere gå på flere kurs i årene som kommer. Denne våren vil dere f. 

www.forskerfabrikken.no 
Kurset arrangeres med støtte fra Universitetet i Oslo og Vitensenteret ved Norsk 

På bildet over ser du gummi som 
tappes flytende av gummitreet. 
 


