
 

 
GRATIS EVENEMANG. Lördag 29 september 2018 kl. 11-16 i Vetenskapens Hus 

Astronomins dag bjuder på ett program för hela familjen med prova-på-aktiviteter i våra laboratorier, 
föredrag av forskare, teleskopvisningar i kupolen och mycket mer. Dessutom pågår ForskarFredag för 
allmänheten i AlbaNova med många spännande möten.  

Aktiviteter i laboratorierna 
Lokal: Vetenskapens Hus 
 
 Upptäck solsystemet med planetariemodeller (alla åldrar) 
 Bygg ditt eget solsystem (alla åldrar)  
 Studera solens fläckar och gör solobservationer med solvaggor. 

OBS! genomförs vid bra väder (alla åldrar)  
 Ta dig till rymden i simuleringsprogrammet Kerbal Space program 

(från ca 10 år) 
 Programmera en Mars-bil (från ca 10 år) 
 Ta reda på hur man hittar nya planeter och söker efter liv i andra 

solsystem (från ca 15 år) 
 Studera Vintergatan med radioteleskop (från ca 15 år) 
 Studera Jupiters månar och bestäm Jupiters massa (från ca 17 år) 
 Få svar på dina frågor om astronomi under vår frågestund (alla 

åldrar). Pris för mest tankeväckande fråga. 
 
Vi serverar saft, kaffe och kex till självkostnadspris. 
 

Föredrag och workshops 
Lokal: Vetenskapens Hus 
 
11.15 – 11.45 Astronomi med spökpartiklar och explosioner, 

Jesper Sollerman 
13.00 – 13.30 Supernovor, Ragnhild Lunnan 
13.45 – 14.15 Häpnadsväckande solsystem - vad vi vet om  
  planeter runt andra stjärnor, Simon Eriksson 
14.30 – 15.30 Liv i rymden – tre workshops: 

14.30 – 15.00   Byggstenar av liv från rymden?, Wolf Geppert 
15.00 – 15.30   Skador och hur man håller celler vid liv i rymden,  
    Ulrich Theopold 

15.15 – 15.45 Frågestund med en astronom, Simon Eriksson 
 

 
 

Fascinerande fysikexperiment –  
del av ForskarFredag  
Lokal: AlbaNova  
 
12.00 – 12.45 Föreläsning med experiment,  
  Max Kesselberg och Carl-Olof Fägerlind 
 

Teleskopvisningar 
Lokal: AlbaNovas kupol, samling i Vetenskapens Hus entré 
 
Teleskopet i AlbaNovas kupol visas av forskare från Institutionen för 
astronomi vid Stockholms universitet. Max 15 personer per visning, 
biljetter delas ut i Vetenskapens Hus entré 30 min före varje visning, 
först till kvarn gäller. 
12.00 – 12.45 Visning 
13.00 – 13.45 Visning 
14.00 – 14.45 Visning 
15.00 – 15.45 Visning 
 

Utställningen ”Och jorden hon snurrar”  
Lokal: Vetenskapens Hus 
 
Guidade visningar. Max 15 personer per visning, biljetter delas ut i 
entrén 30 min före varje visning, först till kvarn gäller. 
11:30 – 12.10 Visning för familjer med barn i åldrarna 4-7 år 
13.00 – 13.40 Visning för familjer med barn i åldrarna 4-7 år 
14.30 – 15.10 Visning för familjer med barn från 8 år och uppåt 
 

Solobservationer  
Lokal: Vetenskapens Hus 
 
Observationer med solteleskopet kontinuerligt om vädret tillåter. 
 
Med reservation för ändringar. 

Läs mer om alla aktiviteter under dagen 
Astronomins dag: www.astronominsdag.se/stockholm 
ForskarFredag på lördagen: www.fysik.su.se/samverkan/allmänhet/forskarfredag 
 
Adress och tfn: Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29, 08-790 98 22 


