
Utställning på Regionmuseet i Kristianstad 090208Söndagen 8/2 var det invigning av utställningen "Stjärnor & Planeter" som är ett samarbete mellan Högskolan i Kristianstad och Regionmuseet i Kristianstad men vi är naturligtvis med på ett (ganska stort!) hörn också!Efter lite planering då vi kommit fram till vilka föremål vi skulle ha med på utställningen fyllde vi ett par-tre bilar och åkte ner till museet. Det blev det till en början lite kaotiskt när vi i praktiken skulle "inreda" den centrala plats vi fått till förfogande. Vi baxade bord och stolar, möblerade om cafeterian och tog bort all annan information för att ersätta den med våra egna alster och vi tycker slutresultatet blev ganska bra. Så tyckte även vår kontakt på museet - och framförallt besökarna!Vi fick tillgång till en yta som passerades av alla som skulle in i museet och det var naturligtvis väldigt positivt och något vi verkligen vill tacka museiledningen för!

Foton, böcker och stjärnkarta på plats.©Jonas CarlssonDagen blev välbesökt och frågorna blev många. Förutom att visa upp vad vi höll på med, kunde vi också räkna in åtminstone en ny medlem "på stående fot". Inte illa tycker vi själva.Det är naturligtvis inte lätt att visa upp instrument som i vanliga fall ska användas för andra saker och i mörker men vi tror ändå att intresset för astronomi spreds på ett bra sätt.



Lars-Bertil och Maria förbereder utställningen.©Jonas CarlssonDet hände naturligtvis andra saker i Högskolans regi under tiden vi var där. Urban Eriksson höll föredrag om astronomins historia och höll dessutom planetarievisningar för de som var intresserade. Visningarna var fulltecknade!Sammanfattningsvis tror jag att alla medverkande kunde vara nöjda med dagen. Nästa gång vi visar upp oss på museet blir Söndagen 22/2 och därefter Söndagen 8/3. Vi hoppas naturligtvis på bra dagar även då!



Niklas och Maria pratar med besökare.©Jonas CarlssonJonas Carlsson 2009
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