
DOMFÖRESTALLNINGAR
DOME SHOWS



STJÄRNFALLENS HEMLIGHETER 3D 
THE SECRET OF SHOOTING STARS 
Isbjörnen Vladimir och pingvinen James 
är två kompisar med stort intresse för 
rymden. Efter en krock med en meteorit 
kraschlandar de och träffar Lucia, en 
kolibri som berättar om mysteriet bakom 
”eldkloten från ovan”. För att lösa gåtan 
om var dessa eldklot kommer ifrån reser 
alla tre ut i rymden.  

Vladimir, a polar bear and James, a penguin, 
travel into space to study polar auroras. Hit by a 
meteorite, they crash and meet Lucia, a  
hummingbird who tells them about a legend 
evoking “stones of light”. In order to solve the 
mystery of where these fireballs come from, all 
three travel into space.

INFO 
Längd/Length: 30 min 
Format: 3D

WE ARE STARS 3D  
För 13,8 miljarder år sedan inträffade den 
viktigaste händelsen i universums historia 
- Big Bang. I We are Stars 3D får vi svar 
på några av de största frågorna genom 
tiderna. Vad är vi gjorda av och var kom 
allt ifrån? Och vad är hemligheten bakom 
vårt explosiva ursprung? 
Upplev en fantastisk resa genom tid och 
rum i denna spännande domföreställning!  
 
What are we made of? Where did it all come 
from? Explore the secrets of our cosmic  
chemistry, and our explosive origins. Connect life 
on Earth to the evolution of the Universe by  
following the formation of Hydrogen atoms to 
the synthesis of Carbon, and the molecules for 
life.

INFO 
Längd/Length: 30 min 
Format: 3D

THE SECRETS OF GRAVITY 
Den unga magikerlärlingen Lukas är 
mycket mer intresserad av universum 
och dess hemligheter än tråkiga magiska 
trollformler. Alby tar Lukas på en magisk 
upptäcktsresa genom tid och rum, där 
de inte bara upptäcker gravitationens 
hemligheter utan också lär sig mycket 
om vänskap och fantasi. 

The young magician’s apprentice Limbra-
dur is far more interested in the universe 
and its secrets than boring magic spells. 
Alby takes Limbradur on a magical jour-
ney of discovery through time and space, 
during which they not only uncover the 
secrets of gravity but also learn much 
about friendship and imagination. 

INFO 
Längd/Length: 45 min 
Format: 3D



ADVENTURE DOME: UTFORSKA 
VÄRLDEN MED ROBOTEN & RÄVEN 
Följ med Roboten och Räven på ett 
spännande uppdrag i tropikerna i jakt på 
hemliga gömställen, skatter och pirat-
skepp. Adventure Dome är en interaktiv 
föreställning där publiken är med och 
skapar handlingen. Varje visning är unik 
där publiken får välja mellan olika vägskäl 
och rösta på olika val eller klappa  
händerna för att ta sig vidare i  
handlingen. Under resans gång behöver  
Roboten och Räven publikens hjälp att 
flyga över bergstoppar, leta efter djur, 
hitta dinosaurieskelett och skeppsvrak, 
dyka ner i vattnet bland hajar och  
lysande maneter, åka nerför vattenfall 
samt kämpa sig upp på öns högsta berg. 

INFO 
Längd/Length: 45 min 
Format: 2D 
 

LIFE OF TREES 3D  
Flyg med nyckelpigan Dolores och  
eldflugan Mike i en vacker film om 
trädens liv. En fascinerande historia om 
hur viktiga plantor är, hur träd växer och 
hur vatten trotsar tyngdlagen och  
transporteras uppåt till trädkronans topp 
för att producera syre, vilket gör det 
möjligt att leva på jorden. 
 
The ladybug Dolores and the firefly Mike show 
us the importance of plants for life on Earth, 
how trees grow, how they transport water against 
gravity to the top of the crown, and make life on 
Earth possible by producing oxygen. An  
entertaining and educational full dome  
experience that tells the fascinating story about 
the inner world of trees.

INFO 
Längd/Length: 30 min 
Format: 3D

DREAM TO FLY 3D 
Sedan tidernas begynnelse har  
människor drömt om att flyga. Sagor om 
flygande drakar och mattor har spridits 
i folkmun och skapat spänning hos både 
stora och små. Dream to Fly är en  
poetisk och spännande historia i full- 
domsformat med fokus på generationer 
av drömmare som tagit oss från marken 
till stjärnorna. 

Dream to Fly is a poetic story about the history 
of aviation. The aim of the film is to present the 
development of aviation through the ages in an 
interesting an innovative way. It presents the 
milestones on our route to conquering the  
skies – both in terms of technological  
breakthroughs, as well as our perceptions on 
flying itself.

INFO 
Längd/Length: 35 min 
Format: 3D



OSYNLIGA MYSTERIER 3D  
MYSTERIES OF THE UNSEEN 
WORLD 3D 
Osynliga mysterier 3D avslöjar fenomen 
som det mänskliga ögat inte hinner 
uppfatta då det sker för långsamt, för 
snabbt eller är för litet. Hur stor är en 
loppa, ett kvalster eller en nanopartikel? 
Vad finns i luften runt omkring oss som 
vi andas in? Vad kan hända under en 
mikrosekund och hur förändras vår 
omgivning under ett helt år? 
 
Mysteries of the Unseen World reveals  
phenomena that can’t be seen with the naked 
eye, taking audiences into earthly worlds  
secreted away in different dimensions of  
time and scale.

INFO 
Längd/Length: 40 min 
Format: 3D

CELL! CELL! CELL! 
I detta äventyr i fulldomsformat  
upplever vi mysterierna kring DNA och 
hur en ny människa kan bli till från en enda 
liten cell. Tillsammans med Raj och Sooki 
utforskar vi cellerna i människokroppen 
och deras fascinerande beståndsdelar.
 
This is the story of trillions of cells that form our 
bodies, from our beginnings as a single cell to the 
complexity of a whole body: It’s the story of who 
we are. Join Raj and Sooki in this  
character-driven story as they use a series of  
bizarre contraptions to look inside cells and  
explore the human body. Discover the mystery  
of DNA and find out how we all started as a  
single cell.

INFO 
Längd/Length: 25 min 
Format: 2D 
 

DINOSAURS AT DUSK 3D 
Vi får följa tonårsdottern Lucy och 
hennes pappa som tillsammans delar en 
stor fascination för dinosaurier.  
Tillsammans söker de efter luftens 
härskare - Quetzalcoatlus, den största 
bevingade varelsen som någonsin  
existerat på jorden. 
 
We follow the adventures of a father and his 
teenage daughter Lucy, who share a fascination 
for all things that fly. They travel back in time, 
navigating from continent to continent, exploring 
an Earth teeming with pterosaurs and  
the ancestors of modern-day birds — the  
feathered dinosaurs.

INFO 
Längd/Length: 45 min 
Format: 3D 
 



KOSMOS 3D COSMOS 3D 
Kosmos 3D är en interaktiv rymdshow 
som sker live där en presentatör och 
pilot tar med besökaren på en fantastisk 
resa i universum. Piloten styr resan till 
avlägsna galaxer men passerar också 
våra kända planetgrannar i solsystemet 
och stjärnbilderna vi är vana att betrakta 
från jordytan. 
 
A Journey in Cosmos is an interactive show 
with a presenter who guides the visitor on an 
amazing journey out into the universe. We  
navigate out to distant galaxies but also pass 
our familiar planetary neighbors in the solar 
system and constellations we are used to  
observing from the surface of the earth. 

INFO 
Längd/Length: 45 min 
Format: 3D 
 

KOSMOS 3D JUNIOR 
Kosmos 3D Junior är en magisk rymd-
show för de lite yngre rymdfararna där 
ni som publik har möjlighet att  
påverka vart rymdskeppet ska styras. 
Varje rymdshow är unik där en  
presentatör anpassar resan efter 
barnens önskemål. Välkomna att inta 
era platser! När belysningen dämpas 
förvandlas Domen till ett rymdskepp 
där vi tillsammans åker iväg på en 
spännande resa i Kosmos. Har du några 
favoritplatser i vårt solsystem som du vill 
besöka?  

INFO 
Längd/Length: 30 min 
Format: 3D

RYMDRESAN 3D SPACETRIP 3D 
Rymden har under alla tider fascinerat 
oss människor och väckt upptäckarlust. 
Med Christer Fuglesang som guide hör 
vi honom berätta om allt från rymd- 
historia och fysik till rymdforskning och 
träning. Vad arbetar man med på rymd-
stationen ISS och hur känns det att vara 
tyngdlös? 
 
What are you really doing up there in space? 
How does it feel to be weightless? Follow  
Christer Fuglesang up to the International Space 
Station and get answers in this domshow in 3D.

INFO 
Längd/Length: 30 min 
Format: 3D 
 

OPEN SPACE 3D 
Följ med på en hissnande resa från 
Jorden hela vägen till universums gräns.
Vi besöker platser människan  aldrig 
tidigare besökt. Visningen  möjliggörs 
genom ett samarbete mellan  Visualiser-
ingscenter, NASA och  American Muse-
um of Natural History i New York. 
 
Join us on a breathtaking journey from Earth all 
the way to the boundary of the universe. We vi-
sit places people have never visited before. The 
screening is made possible through a collabo-
ration between the Visualization Center, NASA 
and the American Museum of Natural History in 
New York.

INFO 
Längd/Length: 45 min 
Format: 3D 
 



NATURAL SELECTION 3D 
Följ med den unge Charles Darwin på 
en äventyrlig upptäcktsfärd runt världen 
med skeppet HMS Beagle. På 1800-talet 
hade många fenomen redan upptäckts 
och beskrivits av naturlagar, men svaret 
på en av de största frågorna var  
fortfarande okänt, hur kan nya arter 
uppstå för att ersätta de som utrotats?  
 
Join the young Charles Darwin on an  
adventurous voyage of exploration  
circumnavigating the World with the HMS  
Beagle. In the 19th century in Victorian times 
many physical phenomena were already  
discovered and described by natural laws, but 
life’s most eloquent mechanism was still  
unknown: How could new species arise to  
replace those lost in extinction?

INFO 
Längd/Length: 40 min 
Format: 3D

UNDER YTAN BELOW THE SURFACE 
Vi får följa med under ytan ner i  
Östersjön och se vad som döljer sig i vårt 
innanhav. Baserat på de mätningar och 
undersökningar som Sjöfartsverket gjort 
kan vi nu mer detaljerat än  
någonsin se hur Östersjöns botten ser  
ut - bland annat visar vi vrak, minor,  
miljöförstöring och hur dagens mät-
metoder används för att kartlägga botten. 
 
Experience ”Below The Surface”, an underwater 
expedition that reveals the secrets in the Baltic 
Sea. Based on the measurements and studies 
that Sjöfartsverket have done, we can now 
more detailed than ever see how the bottom of 
the Baltic Sea looks. We show wrecks, mines, 
environmental degradation.

INFO 
Längd/Length: 30 min 
Format: 2D

ALLT VI ÄR ALL WE ARE 
Allt vi är tar med dig på en hisnande 
resa genom det allra största och det 
allra minsta. Från vår hemplanet Jorden, 
genom stjärnor och galaxer, till den  
yttersta gränsen av universum och  
sedan ner till de allra minsta bestånds-
delar mänskligheten känner till. En resa 
inte bara i rum utan också i tid där vi 
letar efter vårt ursprung och vår plats i 
det enorma kosmos. 
 
We are all born here on the Earth, a planet that 
orbits the star we call the Sun in the Milky Way 
galaxy. But where do we really come from? And 
where is our place in the universe? Welcome on  
a journey to the outermost limit of the universe 
and down to the very smallest component parts 
known to humanity.

INFO 
Längd/Length: 20 min 
Format: 2D



PRISER  • PRICE  
Besökare   Biljett            Extra föreställning*     Årskort 
    Ticket             Additional ticket*        Season pass 
Vuxen • Adult    115 SEK 57,50 SEK        490 SEK 
Student & Senior  85 SEK  43,50 SEK        390 SEK 
Barn • Children (4-17)  75 SEK  37,50 SEK        290 SEK 
Barn • Children (0-3)   Gratis • Free admission 
 
*Gäller en extra föreställning samma dag • One more show the same day 
 



Kungsgatan 54, Norrköping 
+46 (0)11-15 63 00 
info@visualiseringscenter.se 
www.visualiseringscenter.se 
facebook.com/visualiseringscenter

KONTAKT • CONTACT


