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Fira i rymdens tecken när skulpturen
Varda invigs i Uddevalla
Välkomna till invigning av skulpturen Varda utanför Bohusläns museum i
Uddevalla lördag 4 september! Det blir musik med rymdpopband, föredrag
om rymden och på kvällen anordnas stjärnskådning på Skansberget.
Varda är en dvärgplanet i den yttre delen av vårt solsystem som är
namngiven efter Varda i J.R.R. Tolkiens fiktiva värld där hon är stjärnornas
drottning.

Skulpturen Varda som står utanför Bohusläns museum ingår i världens största
modell av solsystemet som heter Sweden Solar System (SSS). I modellen
utgör Globen i Stockholm solen, och skalan är 1:20 miljoner. Varda i
Uddevalla ligger på skalenligt avstånd från solen i Stockholm. Sweden Solar
System som uppmärksammats i Guinness rekordbok sträcker sig från
Karlshamn och Malmö i söder till Kiruna i norr. För närvarande omfattar
Sweden Solar System 24 modeller på lika många platser.
Vi vill fira den här dagen i rymdens tecken genom att bjuda på intressanta
föredrag, möjlighet till stjärnskådning, chans att få träffa astronomisk
ungdom och inte minst en spejsad konsert med rymdpopbandet Zong Ztar
som skriver låtar om oss vanliga jordingar.

Program
Programmet startar utanför Bohusläns museum och flyttar sedan inomhus
efter invigningen där det fortsätter.
12.30Zong Ztar, Utomjordingar spelar spejsade låtar om jordingar, för alla
barn och vuxna som gillar rymdpop!
13.00Invigningsprogram, Varda
•
•
•
•
•

Inledning Katrin Ros, redaktör Populär astronomi
Om Varda skulpturen, Julia Niklasson, initiativtagare och
konstnär
Invigning av Varda, Annelie Högberg, ordförande kultur och
fritidsnämnden
Om Swedish solar system, Katrin Ros
Astronomisk ungdom, Filippa Koskelainen,
verksamhetsutvecklare Astronomisk ungdom

Programmet fortsätter inomhus på Bohusläns museum
•

•

Introduktion till rymden och Varda, Katrin Ros, redaktör Populär
astronomi, Hörsalen på Bohusläns museum. Begränsat antal
platser. Biljett kan hämtas i receptionen på Bohusläns museum
samma dag.
Astronomisk ungdom visar upp sin verksamhet.

Kvällsprogram
21.00 Stjärnskådning på Skansberget, Astronomisk ungdom
Varmt välkomna!
Tack för att du håller avstånd både utomhus och inomhus! Vi har extra
publikvärdar på plats och det finns tillgång till handdesinfektion.
Invigningen arrangeras av Uddevalla kommun i samarbete med Bohusläns
museum.
För mer information, kontakta
Stellan Hedendahl
Kultursamordnare
Telefon 0522-69 65 33
E-post stellan.hedendahl@uddevalla.se
Mer information om Sweden Solar System
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