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Bos&Bos Catering had plannen met de 

Dome (voorheen Infoversum) en vond in de 

samenwerking met de RUG, bestaande uit de FSE 

(Faculty of Science and Engineering), samen met 

het Kapteyn Instituut en het CIT, de partner om 

de Dome weer operationeel te maken. Onder de 

naam DOT Groningen had de stad opnieuw de 

beschikking over een multifunctionele, creatieve 

(ontmoetings)plek in Groningen, gelegen in het 

gezellige Ebbingekwartier.

A d r i  M a t h l e n e r  / a . l . m a t h l e n e r @ r u g . n l

DOTliveplanetarium

H et zal zo tegen einde van april vorig jaar zijn geweest dat ik werd 

gevraagd om deel uit te maken van een team dat Edwin Valentijn 

van het Kapteyn Instituut aan het vormen was voor DOTliveplanetarium. 

We zijn gestart met z’n vieren: Edwin Valentijn, Marlies van de Weijgaert, 

Kor Begeman (beiden eveneens van het Kapteyn Instituut) en ik. 

Planetariumshows
Kor en ik dragen samen zorg voor alle hardware die benodigd is om o.a. 

de planetariumshows te kunnen geven. De hardware bestaat uit een 11-

tal pc’s, 9 beamers en een surround systeem bestaande uit 86 speakers 

voor muziek en geluid. 

Het maken van planetariumshows is wat ik samen met Marlies doe. 

Marlies brengt al haar sterrenkundige kennis in en samen doen we dan 

de daadwerkelijk programmering. Sinds kort maken de sterrenkunde stu-

denten Sophie, Jesper, Casper en Mathijn ook deel uit van ons team. Last 

but not least Edwin, onze fakkeldrager die de voortgang in het oog houdt 

en de lat telkens een klein stukje hoger legt.

We hebben technische problemen moeten overwinnen, maar thans 

werkt de Dome naar behoren en zien we met vertrouwen de toekomst 

tegemoet.

Terugblik
We zijn nu meer dan een jaar verder en kunnen als team terugkijken op 

een bijzonder geslaagd jaar. Een aantal zaken wil ik de revue laten pas-

seren:

Weekend van de wetenschap
Dit was voor ons allen de vuurdoop. In dit weekend hebben we in totaal 10 

voorstellingen gehouden van telkens 20 minuten. Bij elkaar zijn er toen 

755 bezoekers geweest.

Eurosonic 2018
In eerdere jaren maakte de Dome ook deel uit van de Eurosonic/Noor-

derslag programmering. Zo ook dit jaar. Op 18 & 19 januari hebben 

we voor in totaal 7 bands alle visuals ver-

zorgd. Edwin en ik hebben er veel werk voor 

verzet en de adrenaline rush maakte het 

meer dan waard. Ik krijgt er weer kippenvel 

van als ik daar aan terugdenk. Kijk voor een 

impressie eens naar https://www.you-

tube.com/watch?v=dod-HTvgEL0 

en https://www.youtube.com/

watch?v=myEKIxrLgoc

DOTliveplanetarium
Onder deze noemer wordt vanuit het Kapteyn 

Instituut om de twee weken een planetarium-

show verzorgd. Onderwerpen en films die aan 

bod zijn geweest zijn o.a. Cassini, Jupiter & Juno, 

Phantom of the Universe en The Cosmic Web. 

We doen het niet onverdienstelijk, wat wel moge 

blijken uit het feit dat meerdere voorstellingen 

reeds in de voorverkoop waren uitverkocht.

Onze agenda vind je op https://www.fa-

cebook.com/DOTliveplanetarium/

Show bijwonen
Daarnaast leveren we diensten en expertise 

aan DOT Groningen om de visuele wensen en 

verzoeken van DOT en hun klanten van de Dome 

te realiseren.

Ik kan nog zo lyrisch over DOTliveplanetarium 

schrijven, de enige manier om het te ervaren, 

is om een show bij te wonen. Een kaartje kost 

slechts €5. Kijk voor onze agenda op https://

www.facebook.com/DOTliveplaneta-

rium/  <

Mocht je belangstelling 

zijn gewekt en gebruik 

willen maken van de 

Dome voor bijvoorbeeld 

een presentatie, college 

of conferentie, neem 

dan contact op met 

Marlies via m.van.

de.weijgaert@

rug.nl .
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