Norsk Astronautisk Forening

Romdagen 2013
Lørdag 9. november

Velkommen til Romdagen 2013
Norsk Astronautisk Forening inviterer deg til Romdagen 2013.
Sted: Norsk Teknisk Museum ved Frysja i Oslo.
Tragediene, Det fantastiske, og Det som aldri ble noe av, er temaer
som Romdagen ikke har belyst noe nærmere i de 10 årene Romdagen
har presentert forskjellige emner om romfart.

Program
Kl.1130- kl. 1200 - Åpning av dagen
v/ Per Arne Marthinsen - Leder i Norsk Astronautisk Forening.
Kort presentasjon av dagen og Norsk Astronautisk Forening.

Tragediene
12.05 - 13.05 Sivilingeniør Erik Tandberg
Erik Tandberg er sivilingeniør og Norges mest kjente romfartsekspert. Han
har kommentert nyheter om romfart og har holdt flere tusen foredrag siden 1960-tallet. I
2007 ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den kongelige Norske St. Olavs Orden for
sitt opplysningsarbeid om romfart.
Erik Tandberg vil ta oss gjennom tragedier i alt det vellykkede som har skjedd siden
starten på romalderen i 1957.

Det fantastiske
13.10 - 14.10 Seniorrådgiver Pål Brekke - Norsk Romsenter
Pål Brekke har bakgrunn som solfysiker ved Institutt for Teoretisk
Astrofysikk. Nå arbeider han ved Norsk Romsenter som seniorrådgiver
innen romforskning og jordobservasjon. Han vil ta oss med på en fantastisk
reise gjennom Solsystemet og Universet.

Det som aldri ble noe av
14.15 - 15.15 Øyvind Guldbrandsen - Norsk Astronautisk Forening
Mellom tragediene og det fantastiske hadde både USA og Sovjetunionen,
senere Russland, mange ting som de annonserte men som aldri ble noe av.
Dette gjelder bemannede så vel som ubemannede prosjekter.
Øyvind Guldbrandsen har i mange år vært redaktør og skribent i bladet
Romfart, og har holdt mange foredrag om emnet.

På hjemmesidene til Norsk teknisk museum finner du nødvendig informasjon
om sted og åpningstider. http://www.tekniskmuseum.no
Romdagen vil bli holdt i auditoriet i underetasjen. Du vil finne merking når du
kommer inn hovedinngangen.
Foreningen har salg av blader og effekter utenfor foredragssalen, både på
selve Romdagen lørdag den 9. og søndag den 10. november, da i
resepsjonsområdet.
Pål Brekke vil ha egen stand for salg av sine bøker i resepsjonsområdet den
9. november.

Romdagen 2013 er gratis og åpen for alle. Se også www.romfart.no for
tilbud om medlemskap og abonnement på vårt populærvitenskapelige blad
Romfart.
Det tas forbehold om endringer i programmet.
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