Oplad din mobil med tis
P1liveX handler ikke bare om at lytte. Man kan også være med. Med tis
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På P1liveX kan du opleve, hvordan urin kan oplade mobiltelefoner
Af Morten Greve (mailto:mogr@dr.dk)
Soyakød, stegne melorme og tis, der oplader mobiltelefoner. P1liveX tilbyder ikke bare seks spændende sessions om blandt andet
krig, køn og kybernetik, men i ”P1liveX Lab” kan man også selv være med til at smage, røre og opleve fremtidens mange muligheder.
Esben Danielsen fra firmaet Orange Innovation har samlet en masse tankevækkende oplevelser, som han glæder sig til at
præsentere.
 P1liveX Lab er en måde, hvorpå man kan opleve den spændende viden fra de forskellige sessions ved P1liveX i praksis. Vi viser
eksempler fra hele verden, og hvad fremtiden byder på, forklarer han.
Det betyder blandt andet, at man kan prøve at printe sig selv med en 3Dprinter, smage insekter og se om man kan smage forskel på
soyakød og rigtigt oksekød.

Oplad din mobil med tis
Et af de særlige områder, man kan glæde sig til, er en miljøvenlig måde at oplade sin mobiltelefon. Har man en fyldt blære, kan man
bruge urinen til at oplade elektriske apparater.
 Pointen er, at alt affald er ressourcer. Dit eget tis bliver til strøm til din mobiltelefon. Tis indeholder faktisk energi. Hvis man kører
tisset gennem en maskine, som man kan prøve til P1liveX, gives energien videre til mobiltelefon og oplader den, fortæller Esben
Danielsen.
Lige nu er ”tisopladeren” for stor til at bære rundt på, men det arbejdes der på. Fremtidsperspektiverne i, at man i fremtiden har
mulighed for at oplade sin mobiltelefon eller satellittelefon, lige hvor meget hvor man er på kloden, hvis man ellers har en fyldt
blære, er tankevækkende.

Fra radio til direkte oplevelse
Esben Danielsen glæder sig at kombinere de praktiske øvelser med de mange sessions, man kan opleve i DR Koncerthuset. Særlig
glæder han sig til at man kan lade sig inspirere på tværs af sessions og praksis og selv opdage nye perspektiver.
 Det som jeg synes er rigtig sjovt, er at de forskellige sessions står over for hinanden – fra robotter til køn og etik. Det er
kombinationerne, at de forskellige sessions, der er spændende. Når man stiller robotter og køn overfor hinanden, giver det helt nye
perspektiver, fortæller han.Han ser frem til at være med til at invitere indenfor ved, når dørene opnår søndag d. 23. november i DR
Koncerthuset.
 Det er som at komme backstage på P1. Al den viden som ligger bag ved det, der kommer ud i æteren, kan man selv opleve, afslutter
han.
Oplev P1liveX søndag d. 23. november i DR Koncerthuset. Læs mere på dr.dk/P1liveX (http://www.dr.dk/p1livex).
Du kan købe billetter her eller i døren. (http://www.dr.dk/Koncerthuset/Kalender/2014/november/p1liveX.htm)

