
Rekordhöst på Visualiseringscenter
Under hösten har Visualiseringscenter C:s digitala science center slagit besöksrekord. 

Sedan centret öppnade för sex år sedan har många olika interaktiva utställningar, domfilmer och aktiviteter lockat besökare. Och i år
har fler än någonsin besökt centret. Redan i oktober passerades den totala besökssiffran från året innan.

”Fler har upptäckt Visualiseringscenter vilket vi tycker är jätteroligt. Många besökare kommer från Norrköping, regionen och övriga
landet, men vi tar även emot många internationella grupper. Fri entré gäller till våra utställningar och alla är välkomna”, säger Sofia
Seifarth, VD på Norrköping Visualisering AB.

Kulturnatten i september hade fullsatta visningar i Domen - centrets kupolformade biograf och det var även ett jämnt flöde i
utställningarna under dagen. Höstlovet förvandlades i år till en ”Gamingvecka” med Virtual Reality-aktiviteter, klassiska retrospel,
japanska Famicom-spel, programmerings-workshops, besök från Ebersteinska gymnasiets e-sportselever och ett brett utbud av
visningar i Domen.

”Rekordmånga besökte centret under höstlovet, vi såg en ökning med drygt 40 % i jämförelse med tidigare år. Spel är något vi kommer
fortsätta satsa på under skolloven”, säger Jonathan Klittmark, Marknadsansvarig på Norrköping Visualisering AB.

Under hösten har centret satsat hårt på att erbjuda Virtual Reality-teknik publikt med HTC Vive och Oculus Rift. På nedre plan i huset
finns en VR-arena där besökarna har chansen att uppleva virtuella miljöer. Med hjälp av ett headset (med VR-glasögon och hörlurar)
samt handkontroller kan man bland annat måla i 3D eller kämpa för att få högsta poäng i en virtuell 8-kamp! Virtual Reality erbjuds på
helger och som After Work-aktivitet.

”Vi kommer att fortsätta erbjuda teknik i absolut framkant i våra publika miljöer och ser fram emot ett spännande 2017”, säger Sofia
Seifarth.

Visualiseringscenter C:s digitala science ligger på Kungsgatan 54 i Norrköping och inrymmer en Dom (kupolformad biograf för filmer och
interaktiva visningar), utställningar, konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik.
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Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny
medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den
forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika
industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i
konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings
universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se


