
Dinsdag 10 mei, 19.00 uur
Joy (David O. Russell, 2015, 124 min.)
The American Dream, maar dan heel anders; een komisch-dramatische 
biopic over Joy Mangano, uitvindster van de wonderdweil.
Inleiding: Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemer-
schap verbonden aan het departement U.S.E. van de Universiteit Utrecht.
 
Dinsdag 24 mei, 19.00 uur
Her (Spike Jonze, 2013, 126 min.)
Romantische komedie over een man die een bijzondere relatie 
opbouwt met Samantha, zijn pratende besturingssysteem.
Inleiding: Aline Bos, bestuurs- en organisatiewetenschapper en 
als adviseur/onderzoeker verbonden aan USBO Advies.
 
Dinsdag 7 juni, 19.00 uur
The Edukators (Hans Weingartner, 2004, 122 min.)
Originele en brutale film over drie jonge wereldverbeteraars die ontdek-
ken dat politiek activisme veel ingewikkelder is dan ze hadden gedacht.
Inleiding: Ank Michels, politicoloog en bestuurskundige en als 
docent/onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (USBO).
 
Dinsdag 21 juni, 19.00 uur
The Insider (Michael Mann, 1999, 157 min.)
Waar gebeurd drama over een klokkenluider in de tabaksindustrie, 
zijn worsteling met de druk van de media en de angst voor 
reputatieverlies van het bedrijf.
Inleiding: Judith van Erp, hoogleraar Publieke Instituties aan de 
Universiteit Utrecht.
 

Doe het zelf!
De terugtredende overheid, de roep om een 
participatiesamenleving, onvrede over de 
politiek en de wens alles in eigen hand te 
nemen. Burgers moeten, willen en gaan steeds 
meer zelf doen. De zorg en het sociale werk 
worden overgelaten aan gemeentes, de buurt, 
aan familie en mantelzorgers. Ontevredenheid 
over de politiek en de democratie heeft meer 
burgerinitiatieven en nieuwe politieke bewe-
gingen doen ontstaan (Pegida, het Oekraïne 
referendum, de G-1000). Het streven naar 
duurzaamheid, ecologisch bewustzijn, lokale 
samenwerking hebben aangezet tot sociaal 
ondernemerschap, crowdfunding en vooral: 
eigen initiatief. En wat te denken van de 
invloed van de zogenaamde ‘deeleconomie’ 

(Uber, Airbnb etc.) op de traditionele economie? 
Wat zijn de gevolgen van al deze ontwikke-
lingen? En houdt de overheid eigenlijk nog 
toezicht op deze ontwikkelingen? Doe het zelf! 
Een goed idee, of toch niet?
 
Science & Fiction
De filmreeks Science & Fiction brengt prikkelen-
de wetenschap en films van betekenis samen. 
De reeks is een initiatief van Louis Hartlooper 
Complex en het departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (USBO) van de 
Universiteit Utrecht. In de geest van film-
explicateur Louis Hartlooper houden weten-
schappelijke onderzoekers van de Universiteit 
Utrecht een korte inleiding bij iedere film. Na 
afloop kunnen bezoekers met hen in gesprek.

Meer informatie www.uu.nl/usbo/sciencefiction
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