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Kære Læser, 

Læs her om vores nye årgang af unge talenter, diplomoverrækkelsen med
deltagelse af H.K.H Prinsesse Marie og Ledelsesguru Stephen Bruyant-Langer
samt højdepunkterne fra januar og februars program.

God læselyst!

ATU byder velkommen til årgang 16

Over 610 talentfulde unge sendte i december 2016 en ansøgning til Akademiet for
Talentfulde Unge Øst, og efter en grundig udvælgelsesproces kunne vi byde velkommen til
460 nye deltagere. Det har ikke været let at vælge, da niveauet har været meget højt
blandt alle ansøgerne. 

Vi glæder os til at arbejde sammen med dem alle i de kommende to år. 
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Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen giver de nye deltagere indblik i, hvad det vil
sige at deltage på ATU - rent fagligt, personligt og socialt.

Diplomoverrækkelse

Akademiet for Talentfulde Unge, Øst takker årgang 14 for to dejlige år ved
akademiets diplomoverrækkelse, som blev en helt særlig eftermiddag med kongeligt
besøg, inspirerende taler og ikke mindst et skønt farvel til hele årgang 14.
 
Tirsdag d. 31. januar modtog ca. 400 ATU'er bevis på, at de har gennemført Akademiet for
Talentfulde Unges diplomprogram. Det blev fejret med familie og venner, som alle kunne
nyde flotte ord og råd til diplommodtagerne fra dagens talere. Læs mere her 

http://ungetalenter.dk/tak_til_aargang_14


H.K.H. Prinsesse Marie holdt åbningstalen ved årets diplomoverrækkelse.
Prinsessen hilste herefter på nogle af deltagerne og fik taget fællesbillede med alle

400 talenter.

Stephen Bruyant-Langer satte i sin tale til
diplommodtagerne fokus på de egenskaber,
erhvervslivet efterspørger hos de unge –
nemlig resultater, vedholdenhed, ambition og
motivation. Han gav de unge talenter gode
råd til, hvordan man kan opnå både succes
og lykke: vær rummelige, lev op til egne
forventninger og ikke andres, vær ambitiøs
og brug tid på at blive excellent til noget. 

Poppy Jones, afgående elev fra akademiet,
holdt afgangstalen ved diplomoverrækkelsen:
”Nysgerrighed har været den drivende faktor i
mine to år på akademiet. Det er fedt at kunne
tage på rejser gennem fagdiscipliner, som vi
ellers ikke er i berøring med og få muligheden
for at dykke endnu dybere ned i de
fagområder, vi allerede er fortrolige med"



Alumne Anna Mars fortalte, hvad hun har haft
ud af sin tid på ATU Øst: ”ATU er et fantastisk
sted for dem, der - ligesom mig - har det
samme drive, lyst og vilje til at lære nyt og
blive bedre. Jeg har fået et stærkt netværk,
jeg bruger til at sparre med om mit studie,
praktikforløb og frivilligt arbejde.”

Rektor Bjarne Thams fra Solrød Gymnasium:
"Vores ATU-elever motiveres og begejstres
over de ekstra udfordringer og oplevelser, de
møder. Og de vender tilbage til gymnasiet
med begejstringen i behold og formår at
sætte den og deres nyvundne viden i spil i
den normale skolehverdag"
 

Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen rundede de mange flotte taler af med følgende
ord: ”Vi takker for to fantastiske år sammen med årgang 14. Tro på jer selv, mærk
efter hvad I brænder for, pas godt på jer selv og brug jeres talent til gavn for andre.

Jeg er sikker på, at I kan komme præcis så langt, I selv vil”.

Se vores nye hjemmeside på

www.ungetalenter.dk

http://ungetalenter.dk/forside


Programmet er skudt godt igang
Forårets program er godt i gang med en lang række spændende aktiviteter. Se her nogle

af de mest populære aktiviteter i januar og februar:

Microsoft: CSR, Marketing & Kommunikation
Hvorfor investerer virksomheder som Microsoft ressourcer i Branding, PR og CSR?
Hvordan udmøntes strategier i praksis og ikke mindst hvordan defineres succes? 
ATU Øst var på besøg hos Microsoft, som med fire forskellige oplæg satte fokus på

spørgsmål som: Hvad er CSR? Hvilke elementer indgår i Microsofts CSR-

strategi? Hvordan adskiller PR og branding sig fra marketing? Hvorfor er PR særligt

centralt for en virksomhed som Microsoft?

Kvantecomputere
Deltagerne hørte et foredrag v. Jacob Sherson, lektor i fysik & Astronomi v. Aarhus

Universitet. Sherson fortalte om potentialet bag kvantecomputeren, som relaterer sig til

mikroskopiske partiklers bølgekarakter og opfattelsen af dem som værende i stand til at

befinde sig to steder på én gang. Efter foredraget prøvede deltagerne selv kræfter med

kvantecomputernes potentiale gennem forskellige øvelser.

Teater MADness
I slutningen af januar kunne ATU'erne opleve MADness på Teater GROB. I mere end to år

har instruktør Hanne Trap Friis fulgt en kvinde fra det århusianske skraldemiljø og været

med kvinden på de natlige “togter”. MADness er bygget på kvindens beretning og viser en

side af Danmark, som står i kontrast til vores konsumorienterede samfund. 

http://ungetalenter.dk/forside
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