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MŰSORAINK

Aba és Lana: Űrkalandozások – Utazás a Naprendszerben:                 3-7 éveseknek, családoknak magyar nyelven
A csillagos ég rejtelmei – Tájékozódás az égbolton:                         iskolás és felnőtt korosztálynak magyar nyelven
Visszatérés a Holdra – egyszer és mindenkorra:  iskolásoknak és felnőtteknek magyar, angol vagy német nyelven
Utazás a bolygók csodálatos világába:                       7 éves kortól ajánlott látványos műsor, magyar, angol nyelven

Utazó Planetárium Kft.  1117 Budapest, Nádorliget utca 5/A 6.em. 612.
http://www.utazoplanetarium.hu/ -  info@utazoplanetarium.hu

Aba és Lana: Űrkalandozások – Utazás a Naprendszerben

Aba, a manófiú és Lana, a tündérlány hazafelé tartanak Manóvárosba, miközben korábbi kalandjaikról beszélgetve lassan rájuk 
esteledik. Esti sétájuk során együtt próbálják felfedezni az égbolt csodáit, a csillagképeket, a bolygókat. Esti nézelődésük alatt 
megismerkednek Kiliánnal a barátságos űrlénnyel, akinek segítségével részt vesznek egy fantasztikus utazáson. Az űrutazás alatt 
meglátogatják a Naprendszer bolygóit, és nagyon sok új ismeretre is szert tesznek. Miközben végigkísérjük Abát és Lanát 
kalandjaikon, mi is megismerkedünk a Naprendszer égitestjeivel.

Befér egy zsiráf és egy nagy medve a planetáriumba?
Van-e sárkány az égen?
Gyerekek is mehetnek űrutazásra?
Melyik gyűrűs bolygóra kalandozik Aba és Lana?
Hogy néz ki Földünk éjszaka? 

Kalandos mese gyerekeknek 3-7 éves kor között és családoknak ajánlott, 35 perc, magyar nyelven

A csillagos ég rejtelmei – Tájékozódás az égbolton

magyar nyelvű élőszavas vagy szinkronizált csillagászati bemutató, iskolásoknak (6 éves kortól) és felnőtteknek, időtartam: 32 perc

Mit rejt a Lant csillagkép?  
Merre van az Andromeda galaxis?
Hogyan tájékozódhat a csillagos égen?
Az égbolton megfigyelhető jelenségek 
mögött rejlő természeti törvények!
Szeretné jobban megérteni az égbolton 
megfigyelhető égi “tüneményeket”? 

Több témát bemutató, látványos képi világot tartalmazó előadásunkon 
csillagászok mesélik el hogyan tájékozódjunk az égbolton. Merre van a Lant, 
az Andromeda vagy a Nagymedve csillagkép? Melyek az állatövi csillagképek 
és hány van belőlük? Milyen mitológiai háttere van a csillagképeknek? 
Megnézzük a legismertebbeket közelről és megtudhatjuk milyen égi 
jelenségek (csillagködök, galaxisok) rejtőznek mögöttük! A bemutatóban 
közelről megszemlélhetjük és sok tudományos érdekességet tudhatunk meg 
Napról, Naprendszerünk bolygóiról. Beutazunk a Szaturnusz gyűrűjébe, 
megnézzük a Jupiter nagy vörös foltját, majd képzeletbeli űrhajónkban 
leszállva a Hold felszínére visszatekinthetünk a Földünkre.

Látott már Földfogyatkozást a Holdról? - Hogyan keletkeznek a csillagok? - Megismételjük az 1999. évi teljes napfogyatkozást! - 
Utazás a Naprendszer bolygóihoz közelről - Milyen a Szaturnusz közelről? - Repüljünk bele együtt a Szaturnusz gyűrűjébe! - 
Felismeri az Androméda csillagképet és a mögötte látható Androméda galaxist? - Megcsodált már egy gyűrűs ködöt? Hogyan 
keletkezett a Gyűrűs köd? - Hány csillagkép van valóban az állatövi jegyek között? - Nézzük meg közelről a HOLDat és szálljunk le rá! 
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Visszatérés a Holdra – egyszer és mindenkorra, Back to the moon for Good

40 évvel ezelőtt az emberek elhagyták a Holdat! - Most visszatérünk rá! Fedezzük 
fel újra a Holdat! 

A műsor betekintést nyújt a Holdkutatás történetébe  és a Google Lunar X Prize 
versenyébe, ahol a nyertes csapat díja 30 millió $, a legnagyobb ilyen díjazás a 
történelemben. 
A film az űr felfedezésének első nagy korszakával nyit, az 1960-70-es évekkel. 
Megtudjuk, hogy mit tanult az emberiség az első leszállások alkalmával a 
legközelebbi égi szomszédunkról és annak történetéről. Hogyan keletkezett, 
fejlődött, milyen a szerkezete és összetétele? A film második fele a Google versenyét 
mutatja be, melynek célja, hogy az űr „demokratizálása” és a lehetőség 
megteremtése, hogy újra jelen  lehessünk a Holdon. Bemutatjuk a versenyző 
csapatok legújabb fejlesztéseit, mérnöki újításait, ahogy azon dolgoznak, hogy 
űreszközt juttassanak a felszínre. 

A Hold kutatás története.
Mi történt az első lépés óta? 
Mennyi víz van a Holdon?
Mit hoz a jövő?
Mit tudunk a Holdról ma? 
Érdekességek és látványos tények!
Miért versengenek a 
Google Lunar X Prize résztvevői?

Specifikus műsor, magyar, angol vagy német nyelven (magyar narrátor: Gáti Oszkár), 25 perc. Látványos teljes kupolás (full dome) show 
a Google Lunar  X-prize készítésében a Holdkutatásról. - Neves amerikai rendezővel és produkciós csapattal készült fulldome film.

Utazás a bolygók csodálatos világába

Magyar vagy angol nyelvű látványos előadás, 22 perc – Műsor a csillagkeletkezésről, galaxisokról, a Nap és a Naprendszer bemutatása. 
Felsőbb iskolásoknak és kifejezetten felnőtteknek ajánlott bő információ tartalmú műsor.

Hogyan keletkeztek a csillagok? Miből állnak a galaxisok?  Nézzük meg a Napot közelről!  Éljük át egy Napfogyatkozást.
Utazzunk bele egy hatalmas Napkitörésbe! Milyen a kilövellés közelről? - Látta már karnyújtásnyi közelségből a Naprendszer 

bolygóit?  ---  Éljen át egy hatalmas Napkitörést! Milyen a kilövellés közelről? - Látta már karnyújtásnyi közelségből a Naprendszer 
bolygóit?  – Milyen egy merkúri naplemente?   -   Megnézte már a Mars felszínét?  -  Milyen a légkör és a talaj összetétele a 

Marson?  - Milyen a Jupiter szerkezete? - Mi történik, ha egy üstökös közeledik egy bolygó felé? - 
Égi jelenségek látványos közelségben! 

Keressenek és hívjanak minket! info@utazoplanetarium.hu 

http://www.utazoplanetarium.hu/ --- http://www.facebook.com/UtazoPlanetarium
További részletes információt, képeket, kisfilmet találhat műsorainkról, a kupoláról honlapunkon! - Friss híreink a Facebook oldalunkon!  
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