
 
  

 
   
 
NTNU en IBM nodigen uit tot ITovatie  
 
Dinsdag 12 februari nodigen IBM en NTNU uit voor de eerste ITovatie-arena in 
Realfagbygget op Gløshaugen.  
 
Heb je nog nooit gehoord van ITovatie 1.? NTNU zet een serie bijeenkomsten in gang waar 
het bedrijfsleven, academia en de overheid worden uitgenodigd tot het stimuleren en 
bevorderen van innovatief denken waar de gehele mens en informatie technologie centraal 
staan. De ingrediënten kunst, eten, muziek, technologie en wetenschap leggen en fundering 
voor goed teamwork. NTNU’s PhD-studenten van alle landen zijn speciaal welkom.  
 
IBM is het eerste bedrijf dat komt laten zien hoe er holistisch en toekomstgericht wordt 
gedacht.  
 
Het is niet zomaar iemand van IBM die de hoofdspreker van de avond is. Nick Donofrio is de 
hoogste manager voor innovatie en technologie en tevens vice-president van IBM. Hij heeft 
deelgenomen en bijgedragen aan vele nieuwe ontwikkelingen die ICT als branche de 
afgelopen 40 jaar heeft doorgemaakt. Hij vat zijn eigen eigenschappen samen als volgt: ”Ik 
ben verantwoordelijk voor alles wat met technologie te maken heeft – niet allleen technologie 
achter de produkten die gebaseerd zijn op hardware en software, maar ook technologie die is 
gebaseert op de services die zijn gekoppeld aan alles van sociale wetenschappen, 
gedragswetenschappen, natuurwetenschappen en andere.” 
 
Tevens worden er presentaties gegeven van innovatieve PhD-projekter: Gisle Østereng, CEO 
Secustream Technologies AS (Department of computer and information science, NTNU) en 
componist/software developer Øyvind Brandtsegg (muziek, NTNU). Als aperitief wordt een 
demonstratie gegeven door Professor Ola Kai Ledang, instituut voor muziek, NTNU 
alsmede en improvisatie in de praktijk van leden van de bekende jazz-afdeling in Trondheim. 
 
Wij willen je uitnodigen voor een dag waar academia (NTNU) en bedrijfsleven (IBM) nieuwe 
wegen inslaan voor het communiceren met de gehele mens. 
 
Tijd en plaats: dinsdag 12 februari, 17.30 uur in Realfagbygget, R2, Gløshaugen, NTNU. 
 
Aanmelding met naam en organisatie/instituut naar:   
 - Web:    www.itovation.org  
 - E-mail:    ashild.sorbo@ntnu.no 

- Telefoon:    73 55 11 79 
Meld je aan voor 4. februari om zeker te zijn van een plaats! Eten wordt geserveerd vanaf 
17.30 uur aan de aangemeldte. 
Kijk op www.itovation.org voor meer informatie en volledig programma!! 
 
 
 
___________________________     _________________________________ 
Torbjørn Digernes, Rector NTNU    Morten Torkildsen, Alg. Dir. IBM Norge 
 
 
1) ITovasjon: Forandring og nyskaping hvor potensialene i informasjonsteknologi utnyttes 


