Velkommen til utstillingen BODY WORLDS Vital
KJÆRE FORELDRE
Ditt barn skal snart få bli med på en unik forskningsreise under huden!
Vi oppfordrer dere til å lese igjennom dette brevet før deres barn besøker BODY WORLDS.
Det vil være lurt å forberede deres barn på hva utstillingen viser og hva den handler om.
Samtal med barnet om hvilke tanker det gjør seg i forkant av besøket. Det er også viktig å snakke om
opplevelsen i etterkant. Forberedelser kan gjøre stor forskjell slik at besøket blir positivt og lærerikt.
Utstillingen, BODY WORLDS, er laget for å vise de grunnleggende prinsippene for god helse og
velvære, og er den første av sitt slag som lærer deg om anatomi, fysiologi og helse ved hjelp av
ekte menneskekropper. De hele, plastinerte kroppene, og en rekke enkeltorganer, gir innsikt i
hvordan menneskekroppen fungerer, i trivsel, smerte og sykdom.
Et hovedmål med utstillingen er å øke bevisstheten rundt helse og hvordan ulike livstiler påvirker oss.
På denne måten inspirerer utstillingen til å ta ansvar for egen helse og livskvalitet.
BODY WOLDS-utstillingene er basert på et etablert program for frivillig kroppsdonasjon, der donorene spesifikt ber om at kroppene deres skal brukes i en offentlig utstilling etter deres død. Donorene
fungerer som veiledere og lærere på denne reisen mot helse, velvære og vitalitet.
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Du får en grundig innsikt i kroppens anatomi og fysiologi.
Utstillingen viser hvordan menneskekroppen er satt sammen, og hvordan de ulike
systemene i kroppen fungerer.
Du får se hvordan knokler, muskler og leddbånd jobber sammen ved ulike bevegelser.
Du får se hvordan ulik livstil påvirker kroppen, for eksempel hvordan røyking skader lungene.
De ulike kroppenes positur har ingen sammenheng med donors personlige identitet.
En del av utstillingen viser fosterutviklingen. Man kan selv velge om man vil besøke
denne avdelingen.

For bilder, utstillingsguide og ytterligere informasjon angående utstillingen, se nettsiden
www.bodyworlds.com

Din kropp er rett og slett fantastisk!

Med vennlig hilsen NTNU Vitenskapsmuseet

ntnu.no/bodyworlds

