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Observatoriet viser vej i stjernevrimlen 

Hvordan får man en stjernetåge med hjem? Hvilket stjernebillede skal din egen 
stjernelampe vise? Og hvem kommer først op til Danmarks største teleskop? 
Vinterferie på Observatoriet står i stjernernes tegn d. 11.-26. februar kl. 11-17.  

Når det bliver aften og mørket sænker sig, er der stjerner på programmet for voksne 
og større børn (+10 år) lørdage og torsdage kl. 19-22.  

 

Vinterferiestjerner – i dagslys 

Store Bjørn, Cassiopeia og Giraffen er blot nogle af de stjernebilleder, der pryder 
vinterens nattehimmel, men de kan både være svære at finde og forstå. I vinterferien 
kan børnefamilier – og alle andre nysgerrige – få en fortælling om dagens udvalgte 
stjernebillede og besøge stjerneværkstedet. Formidler og eventansvarlig, Thomas R. 
Juel, fortæller: 

”I vores stjerneværksted er der plads til begejstring og leg med lys, former og farver. 
Stjernehimlen kan være en kompleks størrelse, så derfor er det godt, at børnene kan 
få lov at være kreative med stjernebilleder og stjernetåger. Det er kun fantasien, der 
sætter grænser.” 

Udover de mange stjerneaktiviteter kan man blive klogere på naturvidenskabens 
forunderlige verden. Oplev Danmarks naturvilde sciencepark, som rummer spændende 
udstillinger og sjove aktiviteter. Se Danmarks største teleskop, zoom ind på universet 
med de magiske zoomviewers og prøv den interaktive sandkasse. Gå den 1,4 km lange 
Planetsti, nyd udsigten over lammefjorden og spis madpakke med Mammut Lehmann i 
istidsområdet.  
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Når mørket falder på 

Lørdage og torsdage holder Observatoriet aftenåbent for voksne og større børn (+10 
år). På lørdage kan man blive bekendt med nogle af vinterhimlens stjernebilleder, mens 
man på torsdage kan lære om stjernetågerne, der befinder sig flere millioner lysår væk. 

Alle aftener bliver man taget med på en rejse gennem vinterhimlen enten udendørs 
eller digitalt indendørs. Hvis vejret tillader det, vil der være mulighed for observation 
både med og uden udstyr. Ved overskyet vil der være fortællinger om Danmarks 
største teleskop, Discovery. 

 

Yderligere information 

Observatoriet holder åbent hver dag fra d. 11.-26. februar kl. 11-17. Billetpriser: Voksne 
(+18 år): 95 kr. Børn & unge (4-17 år): 75 kr. 

Observatoriet holder aftenåbent lørdage og torsdage i perioden d. 11.-26. februar  
kl. 19-22. Billetpriser: Voksne (+18 år): 145 kr. Børn & unge (4-17 år): 125 kr. 

Billetter kan købes på Observatoriets hjemmeside, www.observatoriet.dk. 
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