Romdagene 2014!
lørdag 22. november !
og!
søndag 23. november !

Norsk Astronautisk Forening

!

i samarbeid med

Norsk Teknisk Museum

Velkommen til Romdagene 2014!
Program!
Kl.1130- kl. 1200 - Åpning av dagene!
v/Dag Andreassen - Norsk Teknisk Museum!
Per Arne Marthinsen - Norsk Astronautisk Forening!

!

!

Lørdag 22. november!
Kl.12.05

Den stormfulle Sola og det vakre nordlyset!
!
!
!
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. Det vil bli en smakebit av en
nordlysfilm.!

!

Kl.13.10 !

!

!

!

The new Mars!

!!

Science and Technology Coordinator Emily Lakdawalla!
The Planetary Society!
Emily Lakdawalla er en lidenskapelig talsperson for utforskning !
av alle verdener i vårt solsystem. Gjennom blogger, fotografier, videoer,
podcasts, artikler, Twitter, og et hvert medium hun kan kommer over,
deler Emily spenningen ved utforskningen med verden. !
Presentasjonen er på engelsk!

Kl.14.15 !

!!
!

Det du kanskje ikke visste om Apollo-programmet!

Sivilingeniør Erik Tandberg!
Erik Tandberg er sivilingeniør og Norges mest kjente romfartsekspert.!
Han har kommentert nyheter om romfart og har holdt flere hundre
foredrag siden 1960-tallett.!

!!
!!

Søndag 23. november!
Kl. 11.45 - 12.00 Åpning av dagen!
v/Per Arne Marthinsen - Norsk Astronautisk Forening!
!
!
!
!
!
Kl.12.05 !
!
Rosetta!

!
!

!

Øyvind Guldbrandsen, Norsk Astronautisk Forening!
!
Øyvind Guldbrandsen har i mange år vært redaktør !
og skribent i bladet Romfart. Den europeiske romsonden!
Rosetta skal utføre en detaljert studie av kometen!
67P/Churyumov–Gerasimenko. Den skal også sette ned !
en lander, Philae på kometen. Dette er planlagt nå i !
november.!

!
Kl.13.10 !

!
!

The Golden Age of Space Exploration!
Science and Technology Coordinator Emily Lakdawalla!
The Planetary Society!

!

Foredrager gir en oversikt alle aktive robot-ferder som
utforsker solsystemet, og viser de siste bildene som er tatt.!
Presentasjonen er på engelsk.!

!
Kl.14.15 !

!

!
!

!

!

Romfart!

!!

Bemannet og ubemannede ferder!

Per Arne Marthinsen, Norsk Astronautisk Forening!
Per Arne Marthinsen har vært leder for Norsk Astronautisk
Forening i mange år. Tidligere redaktør i bladet Romfart,
skribent og har holdt forskjellige foredrag om emnet romfart. !

!

!!
!

!

På hjemmesidene til Norsk Teknisk Museum finner du nødvendig
informasjon om sted og åpningstider. http://www.tekniskmuseum.no !
Romdagene vil bli holdt i auditoriet i underetasjen. Du vil finne merking når
du kommer inn hovedinngangen.!
Det tas forbehold om endringer i programmet.!

!

Romdagene 2014 er gratis og åpen for alle. Se også www.romfart.no for
tilbud om medlemskap og abonnement på vårt populærvitenskapelige blad
!

Norsk Astronautisk Forening!
Postboks 52 Blindern, 0313 Oslo!
Telefon: 948 78 168!
e-post: naf@romfart.no

