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Інформація для преси – липень 2022 

 

Інформація для вимушених переселенців з України 
 

Астрономічне шоу „Планети – експедиція до Сонячної системи“ 
українською 
 
Планетарій м. Мангейм незабаром показуватиме своє астрономічне шоу „Планети – 
експедиція до Сонячної системи“ також українською мовою. Це зроблено для людей, які 
приїхали до Мангейму та його околиць через війну на Батьківщині. З 10 серпня під час 
літніх канікул астрономічне шоу будуть показувати щосереди о 18 год. Вхід 
безкоштовний; квитки видаються виключно на касі Планетарія.  
 
Розклад: 
Прем'єра: середа, 10 серпня о 18 год 
В подальшому: щосереди о 18 год під час літніх канікул (17, 24, 31 серпня та 7 вересня) 
Вхід вільний 
 
 
 
Зміст програми: 
 

„Планети – експедиція до Сонячної системи“ 

 
Програма для дорослих і дітей від 10 років 
Тривалість: близько 50 хвилин 
 
Космічні зонди з дистанційним керуванням дослідили всі наші планети та виявили 
багато цікавого. Глядачі вирушать у віртуальну подорож цими світами. Перша зупинка – 
Місяць, поки що єдине небесне тіло на яке висаджувалися астронавти. Однак першим 
місцем призначення майбутніх астронавтів стане наша сусідня Червона планета. З усіх 
планет Сонячної системи Марс найбільше схожий на Землю. Тому дослідники 
сподіваються знайти там ознаки життя. 

Далі ми вирушаємо до чотирьох великих газових планет Юпітера, Сатурна, Урана та 
Нептуна з їх численними супутниками. Дорогою туди ми пролітаємо повз комету. Цей 



літаючий айсберг досі зберігає в собі матеріали, з яких 4,5 мілярдів років тому 
утворилися планети. 

Ще далі знаходиться карликова планета Плутон. Вперше космічний зонд завітав до 
нього у 2015 році. Тому лише нещодавно ми дізналися про те, що він має дуже 
контрастну поверхню – з чорними, як смола, кратерними ландшафтами та білосніжними 
льодовиками. 

Дослідження космосу захоплююче і раз за разом приносить нам неочікувані відкриття. 
Відвідувачі познайомляться з цими особливими природними чудесами Сонячної 
системи в планетарії м. Мангейм! 

Програму створено у співпраці багатьох німецьких планетаріїв, зокрема міст Мюнстер, 
Бохум та Мангейм. Україномовну версію створено у співпраці з Planetarium Noosphere 
(планетарій м. Дніпро, Україна). 

Це астрономічне шоу отримало відзнаку на фестивалі Fulldome у Тулузі в 2018 році. 
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