Welkom
De Vlaamse Wiskunde Olympiade, de KU Leuven en Kulak, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de Universiteit
Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel en het Belgisch Wiskundig Genootschap heten je van harte welkom op deze
IMAGINARY tentoonstelling.
We laten je kennismaken met sprankelende beelden en enig mooie 3D-prints van wiskundige modellen, maar nodigen je
vooral ook uit om actief te experimenteren in de tentoonstelling. Dit kan je met de talrijke interactieve softwarepakketten
via de grote touchscreens.
Het motto van IMAGINARY is “OPEN WISKUNDE”. De website www.imaginary.org biedt materiaal van hoge kwaliteit
dat iedereen vrij mag gebruiken. Niet alleen schitterende beelden, maar ook leerrijke documenten en talrijke interactieve
softwarepakketten vind je er terug. Ook de posters van deze tentoonstelling komen daar binnenkort terecht. De
documentatiemap van deze reizende tentoonstelling kan je digitaal doorbladeren op www.imaginarymaths.be. Daar
kun je ook een tijdsslot reserveren voor een geleid bezoek aan de tentoonstelling. Aan de hand van opdrachtenblaadjes
nodigen wij leerkrachten en leerlingen uit om actief wiskunde van de tentoonstelling te verkennen en te ontdekken.
Wil je een eigen exemplaar van één of meerdere posters of 3D-prints? Voor de posters ga je spoedig naar
www.imaginary.org of www.imaginarymaths.be. Onze posters werden geprint door www.pixum.be . Voor een 3D-print
bezoek je www.ideasworthmaking.com/imaginary.
De organisatoren danken alle partners en instanties die meewerken aan de realisatie van deze tentoonstelling, en vele
medewerkers die meer of minder zichtbaar belangrijke taken op zich namen om alles in goede banen te krijgen.
Stuurgroep van dit project: Paul Igodt (Coördinator), Peter De Maesschalck, Mark Sioen, Stijn Symens, Stefaan Vaes,
Marnix Van Daele
Werkten mee aan de voorbereiding en de realisatie (in alfabetische volgorde): Philippe Cara, Karel Dekimpe, JeanMarie Dendoncker, Johan Deprez, Michiel Dumon, Gommaar Maes, An Speelman, Tania Van Damme, Joris Van
der Jeugt, Wim Van Hoof, Andries Vansweevelt
We danken de leiding en medewerkers van MFO-IMAGINARY: Gert Martin Greuel, Andreas Daniel Matt, Daniel
Ramos, Bianca Violet, Christian Stussak.

We danken in het bijzonder de vele studenten van de verschillende opleidingen en universiteiten die een bijdrage
geleverd hebben tot deze tentoonstelling.
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