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Nya planetariet i Lund vidgar vyerna
Nu inviger planetariet i Lund sin nya, toppmoderna projektor. Med den
digitala utrustningen för tre miljoner kronor kan planetariet erbjuda
publiken en helt ny typ av föreställningar.
Efter 34 års tjänst har lundaplanetariets gamla projektor fått gå i pension för att
ersättas med toppmodern utrustning. Den nya projektorn har nu installerats, och
från 19 juni öppnar därför planetariet dörrarna igen för allmänheten.
Förhoppningen är att det nya planetariet ska ta publiken till oanade höjder.
Med denna nya teknik kommer vi att kunna visualisera allt från de minsta
molekylerna till Vintergatans stjärnor och universums galaxer, säger Anna
Arnadottir, astronom och föreståndare vid planetariet.
Med den digitala projektorn kan man skapa känslan av att färdas ut i rymden, att
landa på andra planeter och svepa förbi avlägsna stjärnor. Besökarna blir då inte
längre begränsade till att enbart betrakta rymden utifrån Jordens horisont.
Dessutom skapar den nya projektorn möjlighet att på sikt utveckla helt andra typer
av föreställningar, exempelvis inom geologi, biologi, kemi och fysik.
Investeringen på nästan tre miljoner kronor bekostas av naturvetenskapliga
fakulteten vid Lunds universitet. Planetariet ägs och drivs av naturvetenskapliga
fakulteten, och finns numera i lokalerna hos Vattenhallen Science Center LTH.
Planetariet öppnade 1978, då placerad på gamla observatoriet i Stadsparken.
Sedan dess har planetariet tagit emot mer än 100 000 besökare och har även
hunnit flytta ett par gånger.
Officiell invigning av planetariets nya utrustning sker för inbjudna gäster den 12
juni kl 16.00. Journalister är välkomna att närvara och få en förhandsvisning av
vad planetariet kommer att kunna erbjuda publiken framöver. Adress: John
Ericssons väg 1, Lund. Vid invigningen deltar Anna Arnadottir, astronom och
föreståndare på planetariet, samt astronomiprofessor Dainis Dravins, som berättar
lite om planetariet i Lund och om andra planetarier. Därefter invigs officiellt
planetariet av professor Olov Sterner, dekan för naturvetenskapliga fakulteten.
Sedan tittas det på stjärnor, planeter och galaxer i det nyutrustade planetariet.
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