
Nu visas Östersjöns hemligheter på vita duken
Välkommen på förhandsvisning av Under Ytan – en domfilm av Sjöfartsverket och Visualiseringscenter C – torsdagen den 13
februari kl 12.30.

Under Ytan tar tittaren till botten av Östersjön och upp igen. Genom Visualiseringscenters spetskompetens inom visualiseringsteknik har
Sjöfartsverkets djupdatabas över Östersjön blivit levandegjord på ett helt nytt sätt. Resultatet är en film som mer detaljerat än någonsin visar
Östersjön. Under ytan tar med tittaren till vrakkyrkogårdar, minfält och dumpade stridsmedel samt visar hur känsligt Östersjön är för
miljöförstöring.

För Östersjön är livsviktig för oss. Under Ytan visar vårt hav på ett nytt och intressant sätt. Publiken får följa med på hisnande åkturer och
spännande äventyr långt nere i vattnet. Barn såväl som vuxna kommer att se sådant som endast professionella dykare tidigare har kunnat
skåda, allt i den stora domteatern på Visualiseringscenter. Domens skärm är drygt 15 meter i diameter, vilket gör att publiken omsluts av ljud
och bild.

– Östersjön är ett unikt och känsligt hav som är viktigt för Sverige ekonomi. Vi vill använda Sjöfartsverkets kunskap och expertkompetens för
att ge fler kännedom om hur det ser ut under Östersjöns yta. Sjöfartsverkets digitala djupdata används bland annat som underlag för maritim
forskning och vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid kabel- och rördragning på havsbotten, säger Patrik Wiberg, chef för
affärsområde sjögeografi på Sjöfartsverket.

På Visualiseringscenter kommer filmen visas för allmänheten med start under sportlovet. Under Ytan kommer också att integreras i den
verksamhet som riktar sig mot skolor, lärare och elever.

– Samarbeten av den här typen är oerhört värdefulla för vår verksamhet som har i uppdrag att inspirera alla, speciellt barn och ungdomar, till
intresse för naturvetenskap och teknik med hjälp av visualisering, säger Therése Eklöf, Vd för Science center verksamheten vid
Visualiseringscenter C.

Välkommen på förhandsvisning den 13 februari

Under ytan förhandsvisas på Visualiseringscenter C på Kungsgatan 54 i Norrköping torsdagen den 13 februari kl. 12.30. Skaparna av filmen
samt initiativtagarna från Sjöfartsverket deltar. Kl. 12.00 kommer det att finnas möjlighet till intervjuer.

Föranmäl ditt deltagande till: info@sjofartsverket.se

Varmt välkommen!

Ytterligare upplysningar:

Daniel Lindblad, pressinformatör, Sjöfartsverket Tfn 010-478 60 44

Anna Öst, projektledare och domproducent Visualiseringscenter C Tfn 011-156316

Fakta om Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter och en publik mötesplats. Världsledande visualiseringsforskning, bland annat
inom volymetrisk rendering, belysning och interaktionsteknik, är utgångspunkten i verksamheten. Utställningarna och innehållet i centrets
högteknologiska domteatern förmedlar kunskap till skolor, näringsliv och den breda allmänheten. Domens skärm är drygt 15 meter i diameter,
vilket gör att publiken omsluts av ljud och bild.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning,
farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70
procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.


