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Vrijdag 26 FEBRUARI tot 28 FEBRUARI 2016
Doelgroep: vanaf 14 jaar

IMPACT
Ado’s

Thema
Artificiële intelligentie is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van
systemen die een vorm van intelligentie vertonen. Het is echter moeilijk te definiëren
wat 'intelligentie' precies is, wat de definitie van 'artificiële intelligentie' zo mogelijk nog
lastiger op te stellen maakt.
Dit weekend onderzoeken wij zelf wat A.I. is, zowel in theorie, als in de praktijk,
gecoacht door onze eigen Neural Network Wizard, Joren Verspeurt!
Wat is intelligentie precies, en zetelt het in onze hersenen? Zal zelfuitgevoerde
hersenchirurgie ons een antwoord geven? Zal A.I. ons eigen brein verslaan in een pittig
spel GO? Hoe werkt een robot, kunnen we een robot intelligent maken?
We onderzoeken taal, communicatie, zelfbeeld, evolutie van de mens (koolstof of
silicium), de hersenen, computers, … Er is ook een wedstrijd in discussiëren, wat
spannende sport, PC spellen en natuurlijk herontdekkend samenzijn: ingrediënten voor
een niet te missen weekend!
Concreet
We starten vrijdagavond 26 februari om 18.30 uur en eindigen zondagavond
28 februari om 16.00 u.

Verblijf: Domein Heibrand
Wijngaardstraat 32, 2390 Westmalle
03 312 05 60
Wegbeschrijving: www.heibrand.be
Inschrijven
via mail naar Marc Mertens met vermelding van je naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum.
Laat ook weten indien je vegetarisch wenst te eten.
+
door storting van het bedrag op de rekening van Marc Mertens:
BE80 9730 8836 1677.Vermeld naam van de deelnemer en ‘ A.I.’
kostprijs: 115€
Broer/zus: ieder – 15€
De prijs omvat het volledige verblijf in volpension en alle activiteiten.
Midden februari vind je de medische fiche, wegbeschrijving en het onmisbare,
onvermijdelijke lijstje van noodzakelijke benodigdheden op de website
www.responsa.be/Impact.html

Uitkijkend naar jullie komst, zenden we alvast onze hartelijke groeten:
Lieve Van Sluijs
lieve.vs7@gmail.com

Anke Goovaerts
anke.goovaerts@telenet.be

Annick Mertens
mertens.annick@skynet.be
0485.35.82.82

Marc Mertens
mertens.mtw@skynet.be
0485.76.09.67

