
Följ med upp i skyn på Visualiseringscenter C
Domfilmen DREAM TO FLY 3D har premiär på Visualiseringscenter C torsdagen den 5 maj kl. 12.00.  

Sedan tidernas begynnelse har människor drömt om att flyga. Sagor om flygande drakar och mattor har spridits i folkmun och skapat
spänning hos både stora och små. Leonardo da Vinci gjorde realitet av drömmarna med sina fantastiska ritningar. Genom hans ögon har
vi sedan lärt oss att se till naturen och studera t.ex. insekter och fåglar för att leta efter flygandets hemligheter. När bröderna
Montgolfier byggde den första fungerande luftballongen och flög upp i skyn blev drömmen till verklighet. Bröderna Wright var pionjärer
som byggde det första fungerande flygplanet. Vi får höra om olika tekniska milstolpar genom tiderna som hjälpt oss på vår väg till att
erövra himlen. Dream to Fly är en poetisk och spännande historia i fulldomsformat med fokus på generationer av drömmare som tagit
oss från marken till stjärnorna.

FILMFAKTA
Titel: Dream to Fly 3D
Format: Domfilm, 3D
Längd: 35 minuter
Producerad av: The Heavens of Copernicus Productions
Rekommenderad ålder: Från 6 år
Språk: Svenska (Engelskt ljudspår finns på begäran)

OM DOMEN
Domen är huvudattraktionen på Visualiseringscenter C. Här visas både domfilm och interaktiva föreställningar. Vi har ett brett filmutbud
som passar alla målgrupper.
Inne i Domen finns 99 sittplatser samt 3 rullstolsplatser. Du sitter i bekväma stolar som sluttar nedåt likt en biosalong. Domens filmduk
är kupolformad och täcker i stort sett hela synfältet. Du är helt omsluten av bild och ljud i 360° vilket är en fantastisk upplevelse.
Domens kupol väger sammanlagt 2,5 ton. 23 procent av ytan består av hål för att släppa igenom ljud och ventilation. Konstruktionen
hänger från taket i tolv massiva kedjor. 6 stycken projektorer
sammanfogar bilden som täcker hela kupolen. En sjunde projektor kan användas för presentationer. 3D-effekten uppnås med så kallade
aktiva stereoglasögon som med LCD-kristaller sluter ett öga i taget.

FILMPREMIÄR 
Torsdagen 5 maj kl. 12.00

ANMÄLAN
Anmälan sker till jonathan.klittmark@visualiseringscenter.se
Fotografering och filmning på plats i domen är tillåtet.

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett digitalt science center och en mötesplats för allmänhet, forskning och näringsliv. Målet är 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.


