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The Dome is the main attraction at Visualization Center C where you 
can experience dome gows and interactive performances in 3D. We 
have a wide range of films to suit all audiences. You are completely 
surrounded by images and sound in 360 degrees, which is an amazing 
experience. 

Read about our films and shows at www.visualiseringscenter.se 

Domen är huvudattraktionen på entret. Här visas domföreställningar 
och interaktiva visningar i 3D och 2D. Vi har ett brett utbud som passar 
alla, stora som små. I domen blir du helt omsluten av bild och ljud i 360° 
vilket är en fantastisk upplevelse. 

Se hela vårt film utbud på www.visualiseringscenter.se.

DOMFÖRESTÄLLNINGAR 
DOME SHOWS



Visualiseringsteknik kan upplevas som kom-
plext och svårt. Här uppmanas besökaren att 
på ett lekfullt sätt utforska och upptäcka hur 
datorgrafik och visualiseringar skapas, hur 
koden ser ut och vilka matematiska principer 
den härstammar ifrån. Men också varför vi 
har behov av det som verktyg.

INSIKTER
INSIGHTS
Följ med på en resa in i den vetenskapliga 
bildens värld. Se hur visualisering gör det 
osynliga synligt inom en rad olika områden. 

MÅNEN, RYMDEN & OÄNDLIGHETEN 
THE MOON, SPACE & INFINITY 

RETROSPELHÖRNA 
RETRO GAMES 
I vår spelhörna bjuder vi på ett smörgås-
bord av retro-spelkonsoller som dateras 
hela vägen tillbaka till 1983.

UTSTÄLLNINGAR
EXHIBITIONS

Accompany us on a journey into the world 
of scientific imagery. See how visualization 
makes the invisible visible in a number of 
different areas.

In our game corner we offer a “smorgas-
bord” of retro game consoles all the way 
back to 1983.

Visualization technology can be experienced 
as complex and difficult. Here the visitor is  
encouraged to playfully explore and discov-
er how computer graphics and visualizations 
are created, how the code looks and what 
mathematical principles it originates from. 
But also why we need it as a tool.

The 20th of July  in 1969 a man walked on 
the moon for the first time – an enormous 
feat for space research. The last manned 
flight took place in 1972, which begs the 
question – what happened then? 
Welcome to an exhibit about the past, 
present and future of space exploration.

Den 20juli 1969 gick en människa på månen 
för första gången – en enorm bedrift för 
rymdforskningen. De följande tre åren lan-
dade ytterligare fem bemannade farkoster 
och tio astronauter på månens yta. Den 
sista bemannade landningen ägde rum 1972. 
Men vad hände sedan? Varför har vi inte åkt 
tillbaka? Hur ser rymdfarten ut idag och hur 
ser den ut i framtiden? 

DECODE THE CODE



BUTIK • SHOP

På entréplan ligger den KRAV-certifierade 
Restaurang & Café C. Hela sommaren 
serveras buffé med sallad- och pannkaks-
buffé med massor av goda tillbehör.  
On the entrance floor you find our Restaurant 
& Café C - offering lunch and coffee. Swed-
ish cooking, inspired by the world!

På jakt efter presenter, kluriga prylar och 
böcker med fokus på visualisering, teknik 
och upptäckarlust? Då är vår butik den 
rätta platsen. Välkommen in! 
Are you looking for something inspiring, 
perhaps a gift? Our shop is filled with 
books, toys, games and other playful 
things, with a touch of science. Welcome!

BUTIK & RESTAURANG
SHOP & RESTAURANT

BUTIK • SHOP RESTAURANG • RESTAURANT 

Upplev virtuella miljöer i vår 
VR-arena! Med hjälp av ett headset 
(med VR-glasögon och hörlurar) 
samt handkontroller kliver du in i en 
3D-värld som du inte trodde fanns. 
Åldersgräns: 13 år 
 
Experience virtual reality in our 
VR-arena! While using a headset 
(VR goggles and headphones) and 
gamepads you step into a 3D world 
that you never thought existed. Age 
limit: 13 year.

VIRUTAL REALITY



DOMFÖRESTÄLLNINGAR • DOME SHOWS  
    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 
 
VIRTUAL REALITY 
45 min, max 5 personer      350 SEK  
 
UTSTÄLLNINGAR • EXHIBITIONS
Gratis • Free admission

WORKSHOPS 
Gratis • Free admission

PRISER
PRICES



ÖPPETTIDER • OPENING HOURS

1/7 - 16/8: 10-16 
 

Se hela programmet på www.visualiseringscenter.se 
See the program at www.visualiseringscenter.se
 

Fri entré till
utställningarna!

Free admission to  
the exhibitions!

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

KONTAKT • CONTACT


