
 
  

 
   
 
 
NTNU og IBM inviterer til ITovasjon  
 
Tirsdag 12. februar inviterer IBM og NTNU til den første "ITovasjonsarena" i Realfagbygget 
på Gløshaugen.  
 
Har du aldri hørt om ITovasjon 1.? NTNU sparker i gang en serie arrangementer der 
næringsliv, akademia og det offentlige inviteres til å være med å appellere og stimulere til 
innovativ tenkning som favner om hele mennesket og utnytter informasjonsteknologi. 
Ingrediensene kunst, mat, musikk, teknologi og vitenskap skaper rammen for godt samspill.  
IBM er første selskap ut som får vise hvordan vi tenker holistisk og fremtidsrettet.  
NTNUs doktorgradsstudenter fra alle land er spesielt velkommen. 
 
Det er ingen hvem som helst IBM stiller med som hovedtaler denne dagen. Nick Donofrio er 
aller øverste leder for innovasjon og teknologi og vise-president i selskapet. Han har tatt del i 
og vært med på å forme mange av de nyvinningene innen informasjonsteknologi som bransjen 
har sett i løpet av de siste 40 årene. Han oppsummerer sin kompetanse slik: ”Jeg er ansvarlig 
for alt som har med teknologi å gjøre – ikke bare teknologien bak produktene basert på 
maskinvare og programvare, men også teknologi som er basert på tjenester knyttet til alt fra 
samfunnsvitenskap, atferdsvitenskap, naturvitenskap og andre."  
 
Det vil i tillegg bli servert presentasjoner av to innovative doktorgradsarbeider, Gisle 
Østereng, CEO Secustream Technologies AS (datateknikk, NTNU) og 
komponist/programutvikler Øyvind Brandsegg (musikk, NTNU). Aperitif blir en kommentar 
og demonstrasjon av høyteknologi ved Professor Olav Kai Ledang, Institutt for musikk, 
NTNU samt improvisasjon i praksis med aktører fra den anerkjente Jazzlinja i Trondheim. 
 
Vi ønsker å invitere deg til en dag der akademia ved NTNU og næringslivet ved IBM, går nye 
veier for å kommunisere til det helhetlige mennesket. 
 
Tid og sted: Tirsdag 12. februar kl 1730 i Realfagbygget, R2, Gløshaugen, NTNU. 
 
Påmelding med navn og tilhørighet sendes til:   
 - Web:    www.itovation.org  
 - E-post:    ashild.sorbo@ntnu.no 

- Telefon:    73 55 11 79 
Påmelding innen 4. februar for å sikre plass! Mat serveres fra kl 1730 til påmeldte. 
Se www.itovation.org for mer informasjon og fullstendig program! Velkommen! 
 

      
___________________________     _________________________________ 
Torbjørn Digernes, Rektor NTNU    Morten Torkildsen, Adm.Dir IBM Norge 
 
 
 
 
 
1) ITovasjon: Forandring og nyskaping hvor potensialene i informasjonsteknologi utnyttes 


