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Langsomt dæmpes lyset, og myriader af stjerner toner frem 
- uden skyer, nattekulde og generende lys fra byen…



Som lærer kan du bestille en undervisningsforestilling om et tema 
indenfor astronomi eller tværfaglige emner. Vi har en række fore-
stillinger til undervisningsbrug, hvor eleverne f.eks. kan komme på 
rejse i solsystemet, eller videre ud i universet. En af vores undervi-
sere guider turen efter elevernes niveau.

Planetariet er et faglokale ud over det sædvanlige. Ved hjælp 
af planetariets avancerede udstyr tydeliggøres principper og te-
maer, som kan være svære at forklare med kridt og tavle. Eller 
planetariet kan bruges som forsmag på nyt stof eller til en ander-
ledes repetition.

På vores hjemmeside fi nder du en liste over undervisningsforestillin-
ger. Ring og hør nærmere for at bestille et tema, som passer netop 
til din klasse. Vi skal have besked senest 14 dage i forvejen.

Til anderledes undervisning

Du sidder under den 11 meter brede kuppel i Steno Museets pla-
netarium. Her kan du hver dag se unikke multimedieforestillinger, 
hvor vi viser årstidens stjernehimmel 360 grader omkring dig. 

Du kan også bestille et besøg til en af vores mange andre forestil-
linger om stjerner, planeter, kometer og astronomiske fænomener. 
Desuden kombinerer vi med mellemrum skiftende særforestillinger 
med forskellige kunstneriske indslag og multimedieforestillinger. 

Planetariet på Steno Museet



Firmaer kan leje planetariet som et fuldt udstyret multimedierum med lyd, lys og video samt storskærmspro-
jektorer til computerdata. Rummet er velegnet til præsentationer, kurser og produktfremvisninger ud over 
det sædvanlige, ligesom man kan lade en forestilling i planetariet danne rammen om et medarbejderar-
rangement. Foreninger og kunstnergrupper bruger også planetariet til alt fra fi lmforevisning til foredrag og 
kunstsamarbejde med lyd og billede. 

Arrangementer og præsentationer 

Vil du se planeter og stjerner i virkelig-
heden, kan du bestille en rundvisning 
på Ole Rømer Observatoriet i Højbjerg. 
Astronomistuderende giver en spæn-
dende introduktion til astronomiens ver-
den kombineret med et kig i observatori-
ets stjernekikkert – når vejret tillader det. 

Om dagen kan skoler og andre interes-
serede benytte kikkerten med sikkert 
solfi lter til solobservationer. Tilmelding er 
nødvendig på tlf. 89 42 39 75.

Den ægte vare 
– på Ole Rømer Observatoriet

Der er plads til 57 personer i salen, som skal bookes forud. 



Steno Museets åbningstider

Mandag lukket
Tirsdag til fredag kl. 9-16
Lørdag til søndag kl. 11-16

Steno Museet, C.F. Møllers Alle, bygn. 1100, Universitetsparken, 
DK-8000 Århus C
Tlf.: 89 42 39 75 
E-mail: stenomuseet@si.au.dk
http://www.stenomuseet.dk
http://oro.phys.au.dk


