Brorfelde, d. 16. april 2018

Temperaturen stiger til Forskningens Døgn på Observatoriet
Er du vild med vejr? Og klar på at eksperimentere med sjove klimaforsøg? Så kom forbi til
videnskabsfestival, når Observatoriet holder Forskningens Døgn den 21.+22.april og den
28.+29. april. Alle dage kl. 11-16.
Regn i et glas vand
Vejr og klima. Hvad er nu hvad? Tag med på en guidet tour rundt i vejr- og klima-”junglen”, når
geografi-eksperten, Rebecca Høst, holder workshop for både børn og voksne på Observatoriet
i Brorfelde. Rebecca fortæller og laver forsøg lørdag og søndag d. 21.+22. april kl. 13-15. Kom
og se, når hun får det til at regne og laver kæmpe grafer med publikum.
Byg en gletsjer og gå på opdagelse i geologi
Udover klima og vejr, vil begge weekender give mulighed for at alle kan grave sig dybt ned i
geologi. Det vil være muligt at bygge sin egen gletsjer, flække sten og afsløre deres alder og art
og gå på opdagelse i landskabet omkring Brorfelde med Observatoriets geo-app ”Find vej”.
Observatoriets udstillinger om rumfart og om livet på Observatoriet er åbne alle dage.
I weekenden den 28.+29. april vil Observatoriets egen geologiske naturvejleder fortælle om
klima og vejr.
Forskningens Døgn
Forskningens døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år.
Festivalen hylder nysgerrigheden og sætter bl.a. fokus på, hvordan forskning og innovation er
med til at løse samfundets udfordringer til mere end 700 events, som anslås at blive besøgt af
mere end 75.000 mennesker.
Kontakt og mere info
Michael Lindholm // Astronom ved Observatoriet // 72362489 // Micli@holb.dk
Sarah Sohl Rasmussen // Kommunikationsmedarbejder // 72362898 // sasra@holb.dk
Billetter:
Entré: 80 kr. for voksne og 50 kr. for børn.
Børn til og med 3 år kommer gratis ind på Brorfelde Observatorium.
Billetter købes i døren (Værkstedet nr. 3 ved siden af parkeringspladsen), så længe lager haves.
Læs mere om de to weekender på Observatoriet: http://brorfelde.dk/ditbesoeg/events/weekendaabent-forskningens-doegn-om-istid-og-geologi/
Læs mere om Forskningens Døgn på deres website: http://forsk.dk/
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