
     
    

PLANETARIUM 
Tycho Brahe Planetarium åbner igen dørene for os til en fantastisk filmforevisning  

  
SØNDAG, DEN 22. JANUAR 2017, KLOKKEN 9,45  

 

Arrangementet er for familier, der har eller har haft et barn med cancer, men da der er rigelig 

plads er I velkomne til at invitere den nærmeste familie med (F.eks. bedsteforældre m.m.) 

Personalet på de børneonkologiske afdelinger er også meget velkomne.  
 

Filmforevisningen foregår i RUMTEATRET. En stor og meget utraditionel biograf med polstrede 

flysæder og et væld af tekniske muligheder. Hele loftet er et stort kuppelformet lærred på ca. 

1.000 m2, eller mere end 5.000 fjernsynsskærme. 
 

Vi skal se filmen: I DINOSAURNES FODSPOR 
                                                
Millioner af år før menneskeheden så dagens lys, herskede 
majestætiske skabninger på Jorden. Og i en verden af giganter, 
er det ikke let at være lille! Oplev en storslået film om en 
forhistorisk planet. En film og en rejse, der har være 70 
millioner år undervejs! Ta’ med en ung og modig 
Pachyrhinosaurus på et farefuldt eventyr. En historie om at 
overleve. En historie om livet på Jorden. 

  
Lad os spole tiden tilbage til en usædvanlig forhistorisk verden. Vores hovedpersoner er en flok 
kæmpestore, planteædende dinosaurer; Pachyrhinosaurus. Vi følger ungernes udfordringer og kamp 
gennem deres opvækst for at få fodfæste i denne forhistoriske verden. 
Lige fra det øjeblik de er kommet ud af ægget, må de kæmpe for at overleve rovdyr, naturkatastrofer 
og skiftende årstiders ekstreme vejrforhold. 
 
”I dinosaurernes fodspor” byder på en betagende oplevelse. 
Hovedpersonerne er animeret på en helt igennem virkelig baggrund. Det er et af de mest autentiske 
dinosaurer-eventyr, der nogen sinde er blevet vist på det store kuppellærred. 
Dyrenes kroppe og bevægelser er præcist bygget op ud fra fossile vidnesbyrd, og man har fundet frem 
til deres adfærd ud fra palæontologien og nøje studier af nulevende dyrs adfærd. Selv deres kropssprog 
er blevet animeret ud fra vores kendskab til virkelig dyreadfærd. Denne præcision gør, at disse 
skabninger virker utroligt realistiske. 

MED DANSK TALE! .  Ca. 60 minutter. Tilladt for alle over 3 år.  

Der er ikke adgang til Rumteatret for børn under 3 år. Filmen anbefales til børn fra 7 år, men 

mener du at dit barn under den alder kan nyde filmen er det ok at deltage. Det er muligt at 

benytte kørestol. 
 

Af hensyn til smitterisikoen er teatret lukket for andre besøgende. Husk isolationsreglerne. 
 

Efter filmforevisningen skal vi alle i restauranten og nyde en sandwich og vand i en 

halv time. 
 

Planetariet er beliggende på Gl. Kongevej 10, 1610 København V. Der er rimelige 
parkeringsforhold i de omkringliggende gader. Mød venligst frem i god tid, vi skal 
være klar til filmforevisning kl. 9,55.  
 

Tilmelding via www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, antal voksne og børn.  
Sidste øjebliks til-/afmelding SMS til 20 30 09 05. 

http://www.cancerbarn.dk/

