Activiteiten SSA 2018 (20 augustus 20181)
Workshops
Workshop collimeren Newton
Workshop collimeren SCT
Workshop Telescoop kopen/gebr. 1
Workshop Telescoop kopen/gebr. 2
Workshop ‘Foucault en Ronchi’
Workshop spectroscopie
Workshop ‘waarnemen van de zon’
Workshop ‘mechanische constructies’
Workshop ‘Sketchup’
Workshop ‘sterrenkunde met verrekijker’
Workshop astrofotografie 1
Workshop astrofotografie 2
Cursussen
Spiegelslijpcursus (zaterdagen van 11:30 uur 16:00)
College Astronomie
- College 1 (Geschiedenis van de astronomie)
- College 2 (Zonnestelsel en planeetvorming)
- College 3 (Sterevolutie; introductie spectroscopie)
- College 4 (Cosmologie; voortgezette spectroscopie)
- College 5 (Exoplaneten)

datum
10 mrt-‘18
31 mrt ‘18
17 mrt ‘18
24 mrt ‘18
7 apr ‘18
21 apr ‘18
19 mei’18
6 okt ‘18
2 nov ’18 (vrijdagavond)2
20 nov ‘18
7 dec ‘18
14 dec ‘18

6 jan ’18 – 10 feb ’18 en 13 okt – 29 dec ’18
12 mei ’18 10:00-13:00
19 mei ’18 10:00-13:00
2 juni ’18 10:00-13:00
9 juni ’18 10:00-13:00
16 juni ’18 10:00-13:00

Evenementen
Deepskydag
ATM-dag ‘light’

24 feb ‘18
28 apr ‘18

Publieksactiviteiten
Landelijke sterrenkijkdagen
Nacht vd nacht
Zonnewaarnemingen
Zonnewaarnemingen ‘Stad’

23-25 feb ‘18
27 okt ‘18
1ste of 2de zaterdag/mnd
incidenteel

Lezingen
Lezing 1 : Accu’s
Lezing 2: Spectroscopie
Lezing 3: Astrofot. met telefoon en spiegelreflex
Lezing 4: Sterrenkunde met de verrekijker
Lezing 5: Zwaartekracht
Lezing 6: : Orientatie amateurastronomie

Vrij 19 jan ‘18
Di 20 mrt ‘18
Vrij 18 mei ‘18
Di 26 juni ‘18
Vrij 26 okt ‘18
Vrij 14 dec ‘18

Incidentele onderwijsactiviteiten

Afh. van vraag

1

Het is altijd mogelijk dat door omstandigheden iets in het programma wijzigt. Raadpleeg daarom voordat je je aanmeldt voor
een activiteit onze website http://sterrenwachtalmere.nl/ . Hierop en op https://nl-nl.facebook.com/sterrenwachtalmere/
verschijnt kort voor de activiteit ook extra informatie. Je kunt je aanmelden voor een workshop via email:
info@sterrenwachtalmere.nl . Voor lezingen hoef je je niet aan te melden
2

Indien nodig wordt een vervolgbijeenkomst afgesproken.

