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Programm:
15:00-16:00 Vortrag von Disa Sauter (Englisch)
16:00-16:30 Austausch, Fragen, Diskussion
16:30-17:30 Apéro
Beschreibung

Einladung /Invitation

Most of us laugh dozens of times every day, especially when we are together with people we
like. But what is laughter and why do we laugh? In this talk, I will discuss the origins of
laughter, highlighting what we can learn from research on laughter in non-human animals. I
will also present studies on laughter in human babies and how laughter changes as we grow
up. Finally, I will talk about laughter across cultures and ask the audience to take part in a
listener experiment - can you guess where someone is from just from hearing them laugh?

Zu einem englischen Vortrag zum Thema
Lachen

Ha Ha
!

Biographie der Referentin
Disa Sauter studies the communication of emotions via non-verbal signals, especially
vocalisations such as laughter, cries and sighs. She examines how factors such as culture,
learning, and preparedness shape our emotions and the ways that they are communicated.
Sauter studied in London (BSc 2002, PhD 2006, both UCL) and worked as a post-doc in the
UK and the Netherlands. Since 2011 she is based at the University of Amsterdam, where she
is Associate Professor of Psychology and director of the Amsterdam Interdisciplinary Centre
for Emotion. During the first half of 2019 she is visiting professor at the Swiss Center for
Affective Science at the University of Geneva.

Ha:

The sound of laughter

Anmeldung
Die Plätze sind limitiert!
Verbindliche Anmeldungen bitte an Jenny Hofmann (j.hofmann@psychologie.uzh.ch);
Teilnahmebestätigungen werden auf Wunsch bereitgestellt.
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het mensen makkelijker om te lachen, als je ze voorafgaand aan een dienst in het vliegtuig een plant laat ver-
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Een stamboom aan de muur van de werkkamer van Disa Sauter

zorgen. We hebben ook geëxperimenteerd met een soort
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zeggen: ‘Laten we met zijn alleen nu eens flink gaan zitten lachen, ha ha ha’, maar het werkt beter als je positieve
emoties oproept door de aandacht te verleggen. Bijvoorbeeld naar iets of iemand om te verzorgen.” N

40

Onderwijsblad03

7 februari 2015

1

!

2

