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DOTliveplanetarium
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.
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DOTliveplanetarium
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