Βραδιά του Ερευνητή 2017
Γνώρισε τη μαγεία της έρευνας

Ο Ερευνητής ξεκινά το μουσικό ταξίδι του στην Ελλάδα τη Δευτέρα 25
Σεπτεμβρίου από την Καρδίτσα με το Θανάση Κωνσταντόπουλο και τους
Nick & the Backbone.
Στο δημοτικό κινηματογράφο της πόλης στις 8μμ ακριβώς οι θεατές-ακροατές
θα παρακολουθήσουν την αρμονική συνεργασία της επιστήμης με τη μουσική
στο «The Street Value of Science», όπου ο Θανάσης Κωνσταντόπουλος
παρουσιάζει με απλό τρόπο επίκαιρα ερευνητικά θέματα που προκύπτουν
από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, σε ένα χαλαρό και ευχάριστο
περιβάλλον πλαισιωμένα με ζωντανή μουσική από ένα από τα δυναμικότερα
Blues-Rock group της Ευρώπης.
Ο Θανάσης Κωνσταντόπουλος είναι Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θέρμη της
Θεσσαλονίκης και καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ.
Έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις για την ερευνητική του εργασία μεταξύ
των οποίων το Βραβείο Descartes και το European Research Council
Advanced Grant, είναι fellow του Society of Automotive Engineers, μέλος του
συμβουλίου διοίκησης του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και εμπνευστής του μουσικο-επιστημονικού δρώμενου BlueScienceCafe.
Οι “Νίκος Ντουνούσης και οι Backbone” (Nick & the Backbone), είναι το
συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 από τον Νίκο Ντουνούση
(γνωστό στα ακροατήρια του Blues στην Ευρώπη ως δεξιοτέχνη κιθαρίστα και
ιδρυτικό μέλος των BluesWire στων οποίων την εξέλιξη συνέβαλε καταλυτικά
κατά την δωδεκάχρονη θητεία του μαζί τους). Ένα από τα δυναμικότερα
Βlues-Rock σχήματα της Ευρώπης με βαθειά ιστορία, δεκάδες συνεργασίες
με
διεθνείς
καλλιτέχνες
του
Βlues
όπως
Nick
Gravenites
(JanisJoplinBigBrother and the HoldingCompany, Electric Flag), Louisiana
Red, Johnny Nicolas, NellieTravis, PhilGuy κ.α. Στη σημερινή τους σύνθεση οι
Nick & the Backbone αποτελούνται από τους Νίκο Ντουνούση (ηλεκτρική
κιθάρα/φωνητικά), Δημήτρη Γιαλαμά (μπάσσο), Νίκο Βαργιαμίδη (τύμπανα)
και Θανάση Κωνσταντόπουλο (ηλεκτρική κιθάρα) και έχουν ήδη στο
ενεργητικό τους πάνω από 30 παραστάσεις του μουσικο-επιστημονικού
δρώμενου BlueScienceCafe.

Η Βραδιά του Ερευνητή διοργανώνεται, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ,
την Αντιδημαρχία διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και το ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

