Zdaj je čas za polet v vesolje.
Zdaj je čas za Center Noordung v Vitanju.

Neugodna situacija, v katero je letos spravila korona marsikaterega turističnega ponudnika, muzeje in
druge institucije, odvisne od obiskovalcev, je za mnoge ponudnike odprla tudi nove priložnosti.
Predvsem ukrep turističnih vavčerjev, ki smo jih prejeli državljani Slovenije, in rezultati kampanje »Zdaj
je čas. Moja Slovenija.« Slovenske turistične organizacije, ki ji uspešno sledijo izbrane vodilne
destinacije in turistični ponudniki, so prinesli nekaterim izmed nas še boljši obisk kot v preteklih letih,
ko je bila turistična sezona v velikem razcvetu.
V Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju kljub popolnemu upadu
organiziranih skupinskih ogledov v mesecu juliju beležimo kar za 270 % večji obisk kot v preteklem
koledarskem letu. Prednjačijo predvsem domači gosti, na prvem mestu pa so družine.
Poleg rednih razstav in vsebin ponujamo še dogodke, predavanja, opazovanja neba in delavnice, pri
katerih prav tako beležimo lep obisk. Zaradi situacije smo se odločili, da izvedemo serijo brezplačnih
strokovnih in kulturnih dogodkov, s čimer želimo v Vitanje in v destinacijo Rogla-Pohorje dodatno
privabiti obiskovalce. Pri dogodkih se držimo predpisanih omejitev števila udeležencev in zagotavljamo
vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, predpisanih s strani NIJZ.
V avgustu oživljamo še en steber našega delovanja, in sicer kulturo in umetnost. V podporo
umetnikom, ki se v teh po-korona časih soočajo s posebnimi izzivi, smo se odločili povezati z nekaterimi
ustvarjalci in razstaviti njihova dela v sklopu razstave Korona po Koroni, ki jo bomo v prostorih Centra
Noordung gostili v naslednjih mesecih. Na razstavi bodo predstavljali dela različni umetniki v mesečnih
intervalih. Razstavo odpiramo v petek, 7. 8. 2020, ob 19.00.
Hkrati v mesecu avgustu obiskovalcem omogočamo brezplačen pogled v nebo, ko bo le-to najbolj
posejano s Perzeidi. Organizirano opazovanje meteorskega roja bo v sredo, 12. 8. 2020, od 21.00 dalje.
V sredini meseca bomo odprli novo razstavo, kjer bomo predstavili tudi vesoljski eksponat izrednega
pomena. Uradna otvoritev razstave bo 2. 9. 2020.
Pred tem bomo 29. 8. 2020 skupaj z lokalnimi društvi pred Centrom Noordung izvedli še dogodek Trška
kuhna, kjer se bodo s kulinariko, pijačami, obrtniškimi in rokodelskimi izdelki predstavili različni
ponudniki destinacije Rogla-Pohorje.
Spremljajte nas lahko tudi preko spletne strani (www.center-noordung.si) in družbenih medijev
(Facebook, Instagram, LinkedIn).

Vabljeni v vesolje, vabljeni v Center Noordung v Vitanje.

