COSMODROME PAASAANBOD.
Speciale paasactie :
Bij aankoop van een ticket, gratis inkomticket minigolf. Deze actie is geldig
van zaterdag 6 april t.e.m. maandag 22 april.

In 2019 is het 50 jaar geleden dat de mens voet op de maan zette. Dit was een bijzondere prestatie onder aparte
omstandigheden. In de Cosmodrome lichten we deze Space race uitgebreid toe met fascinerende 360° shows , een
maan-expositie en interessante randactiviteiten.
360° shows met maan-live
Beleef een ongelooflijk ruimteavontuur in 360° en maak kennis met de bijzondere ontwikkeling van onze planeet. Na
de 360° show nemen we je mee naar de wereld van de Apollo-missies en de maanlandingen.
Elke weekdag van de vakantie om 11u, 14u en 15.30u – in het weekend om 14u en 15.30u
Meer info en prijzen: www.kattevennen.be
Shows paasvakantie
Astronaut (8+)
Stap in de schoenen van een echte astronaut en ontdek hoe een bezoek aan de ruimte het lichaam beïnvloed.
To Worlds Beyond (8+)
In deze universele reis ga je naar werelden met enorme vulkanen, stormen en uitgestrekte canyons waarbij de
nietigheid van de aarde zichtbaar is.
Dawn of the Space Age (8+)
Herbeleef de ruimte-exploratie, de lancering van de eerste satelliet, de landingen op de maan en het permanent
verblijf van de mens in de ruimte!
Workshops Technologiebende
Voor kinderen van 8-12 jaar, € 7 per workshop
Rocket Science – woensdag 10 april van 14-16u
Steek je handen uit de mouwen en bouw samen met de raketmeester een waterraket.
Zwaartekracht – woensdag 17 april van 14-16u
Bouw een maanlander, test de zwaartekracht en zorg dat je ei een veilige landing maakt.
Inschrijven via www.kattevennen.be
Yuri’s Night
vrijdag 12 april vanaf 19u
Op 12 april herdenken we de eerste man in de ruimte. Deze eer viel te beurt aan Yuri Gagarin. In de Cosmodrome
vieren we dit met een leuke nocturne, speciaal op kindermaat! Dr. Angelique Van Ombergen (ESA) vertelt in
‘Hoe word ik astronaut…?’ over haar ervaringen van haar eigen ‘Mars missie’.
meer info en toegangsprijs: www.kattevennen.be
Rocket Science Launch Day
Vrijdag 12 april van 10 tot 18u, gratis deelname
Bouw je eigen waterraket en schiet alle records aan diggelen. Ism. U-Hasselt
inschrijvingen via www.uhasselt.be
Inloopworkshops – paasvakantie
Ontwerp je eigen space-snowglobe. Een leuke workshop waarbij kinderen hun creativiteit volop kunnen laten gaan!
inkom via 360° ticket, meer info www.kattevennen.be

