Avnø astronomitræf 2019
KAF, AFFS og AS inviterer til Astronomitræf fra fredag d. 4. oktober til søndag d. 6. oktober.
Det fælles træf afholdes på Avnø naturcenter, med fornemme faciliteter
og formentlig Sjællands mørkeste lokation, beliggende i smuk natur
mellem Næstved og Vordingborg. Træffet har lagt vægten på hyggeligt
samvær, observationer og foredrag/workshops. Det vil være muligt at
observere stjernehimmelen med 20” Dobson teleskop og se de mange
andre teleskoper opstillet i eller uden for hangaren.
Lørdagens program:
• Foredraget ”High Speed Deep Sky Astrofotografering v. Niels Haagh”
De flotte billeder vi ser på nettet er ofte eksponeret 10-15 timer
eller mere. Dette er næsten umuligt i det danske vejr.
Derfor er det attraktivt at kikke på hvad der findes af rigtigt hurtige
optiske systemer. Foredraget holdes kl. 10.

• Foredraget ”Master-class i astrolandskabs fotografering v. Ruslan Merzlyakov”
Ruslan kommer og præsenterer den kunstneriske side af astrofotografiet .
Ruslan er Danmarks pt mest anerkendte astrofotograf. Han har fået sine
billeder præsenteret af NASA (APOD), Digital Foto, National Geographic,
BBC, TV2, Space.com, Forbes, Visit Norway, Visit Denmark og mange andre
internationale medier. Sidste år blev han tildelt tredje plads (med et billede
fra Limfjorden, Nykøbing Mors) i den største astrofotografiske konkurrence
Astronomy Photographer of the Year og i år er han også med i opløbet.
Foredraget holdes kl. 13:30.
Billederne på denne side er taget af Ruslan Merzlyakov.

• Naturvandring på Avnø – Se sælerne og måske også havørnene.
• God middag lørdag aften.
• ”Live astronomi fra Bliss and Stars, Sydafrika v. Heine Wieben Rasmussen"
Video session med Heine i Sydafrika, hvor der vil være mulighed for en
rundtur på den sydlige himmel, remote astrofotografering og en snak
omkring etableringen af Bliss and Stars retreat i Sydafrika.
Dette programpunkt afhænger af internetstabiliteten på naturcentret, men
vi arbejder på sagen. Dette holdes kl. 20.

Praktisk information vedrørende arrangementet:
• Tidsrum:
o Ankomst fredag 18:00-20:00 (Bemærk: aftensmad fredag er ikke med i arrangement)
o Afgang søndag formiddag efter morgenmad og oprydning. Der er mulig blot at deltage om lørdagen.
• Overnatning foregår i 2 store sovesale. Medbring sengetøj og dyne/sovepose (Bemærk fælles M/K)
Alle skal deltage i afvikling af arrangementet og får en tjans i forbindelse med et af måltiderne.
Tilmelding:
Igen i år er det muligt at tilmelde sig til hvert måltid samt overnatning individuelt:
Aktivitet
Natmad
Morgenmad
Frokost
Middag
Deltagergebyr for alle
fredag
lørdag/søndag
lørdag
lørdag
foredrag og gratis kaffe
Pris
30 kr.
40 Kr. pr. måltid. 45 Kr.
125 Kr.
65 Kr.

Overnatning
fredag/lørdag
100 Kr. pr. nat

• Samlet pris for hele weekenden er 545 Kr.
• Drikkevarer kan købes på stedet. Kaffe er med i deltagergebyr.
Ønsker du kun at deltage i foredrag om lørdagen er tilmelding ikke nødvendig (Gebyr betales kontant ved fremmøde).
Tilmeldingen sker ved at sende en e-mail til Ewa Pedersen: ewap@webspeed.dk
Ved tilmelding oplyses ønskede måltider og overnatninger.
Betaling af det samlede beløb skal ske senest d. 27. september på konto: 4420-3670053903.
Spørgsmål kan rettes til Niels Haagh nth@trackthestars.com eller Lars Drost lars.drost@gmail.com
Se tidligere Avnø astronomitræf i denne YouTube video: www.youtube.com/watch?v=2AJEr7nSBCk
På gensyn på Avnø Naturcenter.

