Brorfelde den 20. marts 2018

Små størrelser udforsker store spørgsmål i påsken
Hvordan opstår liv? Og hvad skal der til for at kunne bosætte sig på andre steder end Jorden? Observatoriet
i Brorfelde tager store spørgsmål ned i børnehøjde og pakker påskeweekenden med bio-nørderi, astrobanko og ægtrilleri i bakkerne den 30. marts-1.april kl. 11-16.
På jagt efter foråret
Tag med ud og find foråret, når Observatoriet går på jagt i bakkerne ved Brorfelde med lup og kikkert. Hold
øje med det som kribler og kravler og de planter, der lige så stille kigger frem. Alle får mulighed for at samle
prøver og tage dem med tilbage til undersøgelse under mikroskop i værkstedet. Hvem ved hvad forårets
første livstegn fortæller?
Livets oprindelse i børnehøjde
De store spørgsmål om livets eksistens kan være en abstrakt størrelse, som ofte kræver lange forklaringer.
Med påskens familiearrangement bliver lange sætninger kortet ned og andre sanser taget i brug.
”For rigtigt at kunne forstå svære ting, skal vi bruge flere af vores sanser. Vi skal røre og gøre, og det giver vi
mulighed for på en sjov måde i påsken,” siger Julie K.L. Bouchet, leder af Observatoriet i Brorfelde.
Gæster kan bl.a. bygge deres egne mini-verdener, også kaldet biosfærer, og derigennem få en god fornemmelse af, hvordan liv kan blomstre. Besøgende som vil have hænderne i jorden og bygge en biosfære skal
medbringe en stor flaske, glaskrukke eller lignende og kan tage hjem med deres helt egen mini-verden, der
aldrig skal vandes, men blot vendes.
Astrobanko, æg-trilleri og tur til toppen
Observatoriets rundvisninger i påsken er for hele familien. Undervejs får de gående sjove historier, finurlige
detaljer og et udpluk af de hemmeligheder, som et gammelt Observatorium gemmer på. Alle ture starter
ved Værkstedet og slutter på toppen af bakken, hvor man kommer helt tæt på de store kupler. Ingen påske
uden puste-æg, så i værkstedet er der mulighed for at dyste i den kendte sportsgren og til de friske kan
trille æg ned ad bakkerne. Dagens sidste programdel er til de spilleglade, og det velbesøgte Astrobanko gør
spillerne klogere på himmelrummet. De heldige vindere går hjem med spændende præmier.
Billetter og praktisk information
Husk varmt tøj!
Entré: 80 kr. for voksne og 50 kr. for børn.
Børn til og med 3 år kommer gratis ind på Brorfelde Observatorium.
Billetter kan enten købes i forsalg på brorfelde.dk eller i døren (Værkstedet - nr.3), så længe lager haves.
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