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Ruimtewandelen in het Stadswandelpark
Grootse viering 75 jaar Sterrenwacht
Dit jaar bestaat het Dr. A.F. Philips Observatorium (‘de Sterrenwacht’) in Eindhoven 75 jaar. Op
zondag 8 september aanstaande wordt dit groots gevierd met een feestelijk evenement en innovatief
cadeau aan de stad: Ruimtewandelen in het Park.
Het Observatorium is 75 jaar geleden door Anton Philips geschonken aan de Eindhovense bevolking. Hij
wilde hiermee laten zien dat de wereld veel groter is dan de eigen omgeving en dat ‘over de grenzen kijken’
heel belangrijk is voor een succesvolle ontwikkeling.
Festival
Op verschillende plekken rondom de Sterrenwacht worden er zondag 8 september voor jong en oud
activiteiten en lezingen georganiseerd met als thema het universum. Innovatieve techniek en educatie
spelen een centrale rol. Met dit festival willen we sterrenkunde toegankelijk maken voor een breed publiek.
Parktheater
Vanaf 13.00 uur starten er in het Parktheater lezingen over ruimtevaart en sterrenkunde. Ruimtevaarder
André Kuipers gaat samen met Piet Smolders in op de actualiteit en verteld over zijn verblijf in het ISS. Ed
van den Heuvel geeft inzicht in ons heelal en Sander Veenhof licht de wereld van Augmented Reality toe.
Voor de lezingen in het Parktheater zijn helaas geen kaarten meer beschikbaar.
Ruimtewandelen in het Park (vanaf 13.30 uur)
Als klap op de vuurpijl bieden we de Sterrenwacht en de stad een bijzonder, virtueel cadeau aan: Met de
gratis App kan iedereen met een eigen smartphone of tablet een virtuele ontdekkingsreis maken door de
ruimte(vaart) middels Augmented Reality. Kijk via je tablet of smartphone om je heen, soms hoog in de lucht
en ontdek zelf astronauten, maanlanders en planeten. In de nabijheid van de lantarenpalen in het
Stadswandelpark zijn meer dan 40 verschillende onderwerpen te spotten!

Deze ontdekkingsreis blijft ook na 8 september vrij te bezichtigen.
Wat heb je nodig
- een eigen smartphone of tablet met Android 2.3+ (uitgezonderd HTC) of iPhone 3GS / 4 / 5 met recente
iOS + mobiel internet, gps en volle accu.
- download vooraf de gratis app: Ruimtewandelen in het park
Rondleidingen in de Sterrenwacht
Vanaf 13.30 uur worden er rondleidingen verzorgd door vrijwilligers van de Sterrenwacht. Vanwege de
beperkte capaciteit - van deze verborgen Eindhovense parel - zijn er op 8 september gratis
rondleidingskaartjes te verkrijgen bij de tent die centraal in het Stadswandelpark is te vinden. Buiten het
Observatorium staan extra zonne- en sterrenkijkers opgesteld.
Activiteiten in het park
Op het grasveld vlak bij het Radiomonument worden er activiteiten voor kinderen georganiseerd zoals aliens
knutselen en spacebuttons maken. Een selectie van de aliens zal worden toegevoegd aan de virtuele route,
ook zijn er speciale ballonnen en een ruimtewandel kleurplaat. Verder is er een fotograaf die je zwevend kan
portretteren in het ISS.
Horeca
Restaurant Parkzicht en het Stadspaviljoen hebben hun terrassen open en hebben hun kaart thematisch
aangepast aan deze jubileum middag.
Meer info: www.ruimtewandeleninhetpark.nl
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Meer info: www.ruimtewandeleninhetpark.nl
Meer over augmented reality: http://nl.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
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