UNIVERSITAIRE STICHTING - Egmontstraat 11, 1000 Brussel
Vervolg op de debattenreeks «WORLD OF CITIES» - najaar 2015
De Universitaire Stichting organiseert, samen met de Foundation for the Urban Environment Pierre Laconte, een
cyclus van internationale lunchdebatten als vervolg op de debattenreeks “a world of cities” van vorig werkjaar,
bestemd voor de leden van de Universitaire Stichting en een breder publiek (bevriende kringen en verenigingen,
faculteiten en persoonlijkheden uit de economische, sociale en culturele wereld). De eerste drie lezingen hadden
plaats tijdens de lente 2015. De drie volgende zullen het thema verbreden.
De prijs voor de lunch bedraagt 33 € voor leden van de Universitaire Stichting en hun partner, en 38 € voor niet-leden.
Vrijdag 2 oktober 2015 om 12u30: Lunchdebat “Big data en de bescherming van de privacy”.
Het debat wordt ingeleid door Prof. Vincent BLONDEL, rector van de UCL (in het Frans).
De onthullingen over de wereldwijde beluisteringcapaciteit van de NSA en het vermogen van sociale media om het
persoonlijk gebruik van het internet te analyseren en te verkopen wijzen op de toenemende kans op manipuleren van de
burgers, dat werd omschreven als "Big data, Big business, Big Brother». De spreker, een vooraanstaande specialist in
complexe netwerken, zal een licht werpen op de stand van de techniek en de stakeholders, de mogelijkheden die geboden
worden door "big data" voor bedrijven die actief zijn rond “smart cities", de gedigitaliseerde steden, en de uitdagingen die zij
vormen voor burgers en hun gekozen vertegenwoordigers.

Donderdag 19 november 2015 om 12u30: Lunchdebat “Het leefmilieu, mondiaal en lokaal: reflecties op de
vooravond van de wereldconferenties over klimaat en leefomgeving”
Het debat wordt ingeleid door Patrick van HAUTE, directeur van het Secretariaat van de Raad en het Directiecomité van de
OESO (in het Frans).
De spreker, uit een familie van Belgische diplomaten, bekleedt een belangrijke functie aan de top van de OESO – een
organisatie van alle geïndustrialiseerde landen – en is niet onbekend met de OESO-standpunten op het gebied van milieu
en energiebesparing. Klimaatverandering en het stedelijk milieu zijn immers met elkaar vervlochten; de spreker zal een
overzicht geven van de verstedelijking, verbonden met de demografische groei, en zal zijn licht laten schijnen op het te
volgen beleid op het vlak van vervoer en stedelijk leefmilieu – in lijn met de OESO-rapporten over België – en de
maatregelen die de Belgische overheden moeten nemen om deze uitdagingen aan te gaan.

Maandag 7 december 2015 om 12u30: Lunchdebat "Bozar: welke toekomst in het België van morgen?"
Het debat wordt ingeleid door Paul DUJARDIN, algemeen directeur van het Paleis voor Schone Kunsten Bozar (in het
Nederlands).
Bozar kende een opmerkelijke opgang als cultuurhuis, heeft bijna 400 medewerkers en voert een ambitieus
investeringsbeleid. Haar activiteiten bestrijken een veel groter veld dan enkel de schone kunsten. Hoewel op 300 meter van
de Grote Markt of de Zavel, is Bozar (en de omringende culturele instellingen) op geen enkele wijze betrokken bij hun
levendigheid. Andere wijken en steden ontwikkelen vele projecten op dezelfde vlakken. Paul Dujardin is zich zeer bewust
van de uitdagingen voor Bozar en hij presenteert zijn toekomstplannen met Brussel en met het België van morgen.
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Vrijdag 2 oktober 2015 om 12u30: Lunchdebat “Big data en de bescherming van de privacy”
Inschrijving en betaling vóór vrijdag 25/9/2015.
0 Neemt deel, vergezeld van…………………………en stort 33€ (leden) / 38€ (niet-leden) p.p. op de hierboven
vermelde rekening.
Donderdag 19 november 2015 om 12u30: Lunchdebat: “De mondiale en lokale milieu: Reflecties op de vooravond
van wereld conferenties over klimaat en leefomgeving”
Inschrijving en betaling vóór donderdag 12/11/2015.
0 Neemt deel, vergezeld van…………………………en stort 33€ (leden) / 38€ (niet-leden) p.p. op de hierboven
vermelde rekening.
Maandag 7 december 2015 om 12u30: Lunchdebat "Bozar: welke toekomst in het België van morgen?"
Inschrijving en betaling
0 Neemt deel, vergezeld van…………………………en stort 33€ (leden) / 38€ (niet-leden) p.p. op de hierboven
vermelde rekening.
Datum………………………………………

Handtekening…………………………………………………..

