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VI VIL TILBAGE I SUPERLIGAEN
- SKAL DU MED?
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VI TILBYDER
COVID-19 KVIKTEST

INGEN
TIDSBESTILLING
TIDSBESTILLING

GRATIS
TEST

Af Lars Schmidt

TALKSHOW Tirsdag den 14. 
juni vil den varme stol i talk-
showet Meyers Samtalekøk-
ken blive besat af en mand, der 
både har levet af sin hjerne og 
sit udseende.

Claus Meyer får i spisehuset 

i Lyngby besøg af filosofipro-
fessoren og fotomodellen Vin-
cent Hendricks, og det glæder 
han sig til:

”Jeg har altid været inte-
resseret i filosofi og i Ameri-
ka, og så er det umuligt ikke 
at bemærke den fremragende 
formidler Vincent B Hendricks. 

Det er vildt at tænke på, hvor-
dan en utilpasset, introvert 
dreng fra Ordrup Gymnasium 
via et job som nattevagt på et 
plejehjem vender tilbage til 
livet,” siger Claus Meyer til Det 
Grønne Område:

”Men ikke bare det. Han 
ender med at blive professor i 
filosofi på et af verdens føre-
nde universiteter, Colombia, 
NYC, USA, hvor han også bli-
ver fotomodel! Tilbage i Dan-

mark grundlægger han som 
professor på KU centret for 
boblestudier, der undersøger 
emner som digital dannelse, 
fake news og de internatio-
nale techgiganters kamp om 
vores opmærksomhed. Og så 
finder jeg det interessant, at 
han altid har haft et anstrengt 
forhold til mad, som han 
synes fylder alt for meget. Til 
gengæld elsker han sød vin!”

Også Vincent Hendricks 

ser frem til mødet, siger han: 
”Jeg glæder mig til det — og 
ikke mindst til samtalen om, 
hvordan en professor i formel 
filosofi og den eminente kok, 
Claus Meyer, begge starter ud i 
livet med at have et anstrengt 
forhold til mad.”
Aftenens menu

Aftenens menu ser sådan 
her ud:

Forret: Suppe med majs og 
kantareller.

Vincent F. Hendricks piz-
za: kartoffel, pepperoni, ruco-
la, røget mozarella, vesterha-
vost.

Hovedret: Fried chicken og 
hele svineriet som i sydstaterne.

Dessert: Ice cream sundae.
Aftenens samtaleemner 

bliver Amerika vs Danmark, 
Tech giganternes kamp om 
vores opmærksomhed, spise-
vægring, læringer fra pleje-
hjemmet.

Filosof 
og foto-
model i 
Meyers 
Samtale-
køkken
Vincent Hendricks besøger Meyers 
Spisehus i Lyngby tirsdag den 14. 
juni, hvor han selv komponerer sin  
egen pizza.

Claus Meyer og Vincent Hendricks skal tale om spisevægring om Danmark vs. Amerika og techgiganternes kamp om vores opmærksomhed.

VIDEN&VIN Kom på besøg i 
Futurebox på DTU, hvor Dan-
marks mest to mest ambitiø-
se acceleratorprogrammer, 
Danish Tech Challenge (DTC) 
og GreenUp, har til huse. Til 
dette Viden & Vin-arrange-
ment kan du blive klogere på, 
hvad accelerationsprogram-
mer gør for at hjælpe startups 
i gang med deres vækstrejse og 
møde nogle af dem, der udvik-
ler fremtidens tech-løsninger.

Om GreenUp Accelerator
GreenUp Accelerator er 

Danmarks mest ambitiøse 
accelerationsprogram for kli-
matekniske startups, der arbej-
der med CO2-reduktion. Deres 
mål er simpelt: At opskalere 
klimatekniske startups, der 
arbejder med løsninger og 
teknologier, der gør en forskel 
i reduktion af CO2-emissioner.

Bliv klogere 
på fremtidens 
klimateknologi
’Viden og Vin’ besøger Futurebox på 
DTU, der hvert år udklækker nogle 
af Danmarks bedste tech-startups 

FAKTA
Hvor: Futurebox, Elek-
trovej 331, 2800 Kgs. 
Lyngby
Hvornår: Onsdag 
den 30. juni 2021 kl. 
17.00-18.30
Billetter: 50 DKK inkl. et 
glas vin. Køb din billet 
via billetto.dk

VIDEN & VIN
Viden & Vin udspringer 
af Science City Lyngbys 
netværk for kommuni-
kation, som Det Grøn-
ne Område er en del af. 
Idéen bag er at invitere 
borgere inden for hos 
vores mange virksom-
heder og organisatio-
ner. Til Viden & Vin kan 
man den sidste uge i 
hver måned blive klo-
gere på, hvad der gem-
mer sig bag murene i 
Lyngbys virksomheder 
og høre om aktuelle 
projekter, ny forsk-
ning, lokal erhvervs-
udvikling, spændende 
opdagelser eller store 
begivenheder, mens 
man nyder et glas vin.

Mens målet er simpelt, er 
opgaven det ikke. GreenUp 
Accelerator består derfor af i 
alt 20 måneders intensiv acce-
leration. De er med fra den kli-
matekniske opstart gennem 
den ofte oversete gearingsfa-
se og ind i opskaleringsfasen. I 
opskaleringsfasen vil de delta-
gende start-ups være klar til at 
komme ind på internationale 
markeder.  Steff

TID OG STED:
Arrangementet foregår 
tirsdag d. 14. juni 2021, 
det starter kl. 18.30 og 
slutter kl. 21.30.
Det er i Meyers Spise-
hus, på Handelstor-
vet 10, 2800 Kongens 
Lyngby.


