Nova Gorica, 1. 10. 2018
Sporočilo za medije: e-Hiša, novogoriška hiša poskusov prireja že šesti Festival znanosti
Nova Gorica
e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica
organizira že šesti Festival znanosti Nova Gorica. S projektom Festival znanosti Nova Gorica
si e-Hiša prizadeva ponuditi javnosti priložnost, da se sreča z znanostjo in znanstveniki od blizu, v
sproščenem okolju ter navdušiti otroke in mladino za naravoslovje in tehniko. V sklopu dogodka
smo tudi letos poskrbeli za radovedneže vseh starosti, za katere smo pripravili posebno
dvodnevno doživetje s predstavami v planetariju ter zabavnimi znanstvenimi šovi. Posebnost
letošnjega festivala, ki se bo odvijal v petek, 5. in v soboto, 6. oktobra v športni dvorani OŠ
Milojke Štrukelj je nedvomno znanstveni šov Dr. Molecule iz Izraela.
Šov Orija Weyla je poln navdušujoče energije. Dr. Molecula na odru izvaja poskuse, ki nikogar ne
pustijo ravnodušnega. Z veliko navdušenja in znanstveno natančnostjo prikazuje kemične
reakcije, skrivnostne fizikalne sile in še veliko več. Predstava združuje gledališko zabavo z
natančnimi znanstvenimi dejstvi. Moto je preprost – znanstveno izobraževanje je smešno,
vznemirljivo in dostopno. Njegov cilj je vzbuditi radovednost in pretvoriti izkušnje učenja znanosti v
nepozabno doživetje. Brezplačne predstave se bodo odvijale v petek, 5.10. in v soboto, 6.10.2018.
Šovi Dr. Molecule bodo javnosti za brezplačen ogled na voljo v petek, 5. oktobra, in sicer:
ob 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 (termini so namenjeni predvsem šolarjem) in 19.00 ter v
soboto, 6. oktobra, ob 10.00, 11.30 ter 13.00.
Poleg znanstvenih šovov, ki se bodo odvijali na enem delu dvorane, vas bodo v
prečudovit svet vesolja popeljala predavanja v planetariju. Čaka vas neverjetno
potovanje po zvezdnem nebu. Spoznali boste najlepše grške mite in junake ter ozvezdja

našega neba. Raziskovali bomo planete in zvezde ter se mimo meglic in galaksij odpeljali
do konca vidnega vesolja. Predstave v planetariju se bodo odvijale v petek, 5.
oktobra, ob 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 (termini namenjeni predvsem šolarjem) ter
16.00, 17.00, 18.00 in 19.00.
Za ogled predstav je potrebna rezervacija brezplačnih vstopnic na eventbrite.com
»S Festivalom znanosti Nova Gorica, ki je postal že tradicionalna goriška prireditev in programi eHiše, novogoriške hiše poskusov si prizadevamo uresničevati svoje poslanstvo na področju
promocije naravoslovja in tehnike. Verjamemo, da Festival znanosti z vse večjo prepoznavnostjo
in vse številčnejšo udeležbo, ki bo samo letos presegala 2500 obiskov, prispeva k izboljšani
kakovosti življenja prebivalcev mesta in njegove širše okolice ter ponuja priložnost za
medgeneracijsko srečevanje in druženje v urbanem delu mesta ob spoznavanju kako sta znanost
in naše vsakdanje življenje tesno prepletena.
Izredno smo zadovoljni, da se s prizadevanji v smeri bogate ponudbe in pestrosti festivala, tudi z
gostovanji iz tujine, naši spoznavni in doživljajski svetovi vsestransko bogatijo med seboj in
obenem odpirajo v nova vesolja spoznanj, zavesti in človeku prirojene vedoželjnosti in želje po
napredku.« je povedala direktorica Mladinskega centra Nova Gorica mag. Lara Brun.
Več informacij o programu in sodelujočih najdete na www.festivalznanosti.si.
Toplo vabljeni, da se nam pridružite in s svojo prisotnostjo in poročanjem pripomorete k
spodbujanjem vedoželjnosti in strasti do znanja in raziskovanja!

