Astrofestiwal w ramach Święta Województwa w
Grudziądzu.
Tweetnij
ASTROFESTIWAL 2018 odbędzie się 09 czerwca na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu. To już VII. edycja
kosmicznej imprezy w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym razem motywem przewodnim
ASTROFESTIWALU będzie Mars. Czerwona Planeta od wieków wzbudza wielkie zainteresowanie uczonych, a także
pobudza wyobraźnię artystów. Latem 2018 roku dojdzie do Wielkiej Opozycji Marsa, za sprawą której planeta stanie się
najjaśniejszym obiektem nocnego nieba (oczywiście po Księżycu).
Uczestników ASTROFESTIWALU przygotujemy na to wydarzenie. Służyć temu będą m.in. specjalny multimedialny show na
telebimie pt. „Wyprawa na Marsa”, pokaz łazików marsjańskich i familijne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. W
nadwiślańskim plenerze zaprezentują się ekipy kujawsko-pomorskich astrobaz oraz miłośnicy i konstruktorzy teleskopów;
zobaczymy m.in. największy w Polsce mobilny teleskop słoneczny.
Pokaz profesjonalnego sprzętu astronomicznego przeprowadzi Delta Optical – partner ASTROFESTIWALU. Z kolei na
szczycie wieży Klimek staną teleskopy grudziądzkiego planetarium, które przeprowadzi dzienne i wieczorne obserwacje
nieba. Na Błoniach Nadwiślańskich nie zabraknie licznych atrakcji dla najmłodszych i ich opiekunów. Będzie kosmiczne
miasteczko z dmuchanych wahadłowców, „Astro Arena” – plenerowe planetarium z seansami, stanowiska z
eksperymentami naukowymi, cyrkowe zabawy i wata cukrowa. Dzieci stworzą też muzyczny przebój w „Kosmicznym studiu
nagrań”.
W plenerze ASTROFESTIWALU pojawią się rycerze i szturmowcy galaktycznego imperium z "Gwiezdnych Wojen".
Zadbamy też o edukację ekologiczną pod hasłem: „Kujawsko-Pomorskie. Lubię tu być… na zielonym!”. Wieczorem w
nadwiślańskim plenerze zaprezentuje się kosmiczny teatr ognia. Na scenie zaś pojawią się muzycy toruńskiej formacji Half
Light oraz - reprezentujący Grudziądz - zespół Voices Of The Cosmos z premierowymi utworami. Gwiazdą wieczoru będzie
grupa FEEL! Początek koncertu o godz. 22:00.

VII ASTROFESTIWAL, 09.06.2018, Grudziądz, Błonia Nadwiślańskie, godz. 16:00 - 24:00. Zapraszamy!
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