Side 3 Nyt fra Rød`erne

Angreb fra fortiden i 3D
Rødgruppe fra Århus Friskole er taget til
planatariet for at se en film om fortidens
kæmper under vandet
Af Sofie Amalie Koldborg og Minna
Mølgaard.

Seje maskiner overalt på Eksperimentarium

Boblemaskiner, aflytningsmaskiner, pulsmaskine og en der måler, hvor stærk man er.
Der er masser af sjove og udfordrende maskiner på eksperimentarium
Af Jonatan Brask og Marius Lassen

”Hvornår er vi der” lyder det fra de
utålmodige børn fra 5. 6. og 7. klasse,
der kommer fra Århus Friskole.
Efter klasserne har ventet i 30
minutter, bliver de endelig sendt ind på
Eksperimentarium.
Da de kommer der ind, prøver mange
af børnene nogle maskiner, hvor man
kan se, hvem der kan cykle stærkest og
ro og alle mulige andre ting.
Jo mere man rører sig jo mere saft får
man af nogle maskiner.
Man kan også konkurrere imod
hinanden.
Marius, Jascha og Frederik løber ivrigt
ind i et hus, der er tæt på de andre
maskiner. Der er mørkt inde i huset.
Jascha, en af drengene fra 6. kl.,
snubler blandt forhindringerne. Der
er meget høje skrig derinde. Jonatan,
en anden dreng, vil rigtig godt hen og
prøve en maskine, hvor man kan se,
hvor højt man kan råbe. Jonatan er
god til at råbe. Jonatan synes, at det er
rigtigt sjovt.
Marius går hen til trappen og kan se, at
der bliver sat stole op, fordi Mary skal
holde et foredrag. Man kan tydeligt se,
hvordan de gør sig klar til, at hun skal
komme. Jonatan kommer og ser, at de
gør klar og spørger Marius, om han vil

maskine
1.
Råbe maskine.
2.
Cykle maskine

3.
Hurlumhej huset

med ned og smage en slush-ice.
Da de kommer op, prøver de en
maskine, hvor man kan lytte til andre

personer, der er langt væk. Den er svær
at styre, men det klarer de til sidst.
Så kommer Oskar - en af pædagogerne
- hen og siger, at der er tyve minutter
til de skal hjem. Så løber en af pigerne,
Rikke, hen til en forlystelse, hvor man
kan balancere. Christian og Max er lige
i hældene på hende og er opsat på at
prøve forlystelsen.
De er gode til at balancere og får
hurtigt fornemmelsen af at blive på
snoren.
Så er det ved at være slut for denne
gang. Børnene fra Århus Friskole tager
tilbage til Østerbro, hvor de skal til at
skrive dagbog.
Anmeldelse af de bedste ting:

beskrivelse
En løve mund hvor man skal
stik hovedet
Ind i og brøler, og måler
hvor højt man brøler.
Man cykler på en maskine
hvor man skal kigge op på
fjernsynet og se hvem der
cykler hurtigst. Og den der
cykler hurtigst får mest saft.
Man kommer ind i et
mørkt hus, hvor man skal
gå igennem uden at falde
eller fare vild i mørkets
forhindringer.

Eleverne får deres 3D briller, af en Mand.
En pige åbner døren og kommer i en kæmpe
stor sal, hun kigger på sin billet
og går op til sit sæde - nu begynder filmen.
En haj med skarpe tænder nærmer sig og
nogle af eleverne tager hænderne
op mod hovedet og sætter sig helt tilbage i
sædet. Og hajen forsvinder igen.
Hele loftet er en kæmpe skærm, der er plads
til ca. 250 mennesker i salen.
Planetariet bliver også kaldt kuplen, det
ligger på Vesterbro få minutter
fra Rådhuspladsen og midt i Københaven.
De viser ca. 7 film om dagen og der kommer
hele tiden nogen,
for det er jo så sjovt at se 3D.
Vi følger Dolli under vandet og ser, hvordan
den lever med alle de andre
kæmper og andre farer.
Man ser også, hvad de spiser, hvordan de
slåsser mod hinanden for over 1000 år siden,
og måske mere til under vandet.
Marius på 12 år fortæller om hvad han synes
om planetariet.
“Jeg synes, at det var fedt, jeg kunne
bedst lide, da de viste stjernehilmen og at
kæmperne kom helt tæt på mig - så tæt at
jeg troede, den ville spise mig, Jeg synes, at
de godt kunne servere saft og drømmekage
bagefter”, siger han og slikker sig rundt om
munden.
Katinka 12 år har oplevet det samme næsten.
“Jeg synes, at det var sjovest at se det med
alle de små fisk, der flyver ind i hovedet på
en, men filmen var lidt kedelig”.
Alle syntes det var en god tur og kunne godt
tænke sig at komme igen.

Hvem er det til
Fra alle aldre mest store.

Karakter 1-10
7

Meget til unge men teoretisk
set til alle.

9

Mest til børn fra 5 til 14.

8,5

