Centaurus A presenteert
in samenwerking met de
Astronomische Kring Nijmegen

Planeetfotografie op Pic du Midi
Lezing door Emil Kraaykamp
In juni 2017 had ik het genoegen om naar het wereldberoemde observatorium Pic du Midi
in de Franse Pyreneeën te mogen reizen, om daar - samen met andere amateurastronomen
én professionals - gebruik te maken van een historische 1 meter (!) telescoop die
gemaakt is voor hoge resolutie waarnemingen van objecten binnen ons zonnestelsel. De
bijzondere locatie, het goede gezelschap n de goede waarneemomstandigheden maakten
deze Pic-Net missie onvergetelijk. In deze lezing zal ik het hebben over het doel van
de missie, de geschiedenis van Pic-du-Midi, maar vooral veel fotos laten zien van de
bijzondere omgeving en natuurlijk de behaalde resultaten. Zie pic-net.org.
Sinds 2006 is Emil actief in de amateurastronomie. Vanaf het begin ligt de focus
voornamelijk op astrofotografie van zon, maan en planeten, maar ook het schrijven
van software - die bij het verwerken van de opnames een rol speelt - is een belangrijk
aspect van de hobby. Zie daarvoor zijn website www.astrokraai.nl.
De lezing vindt plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit
Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ook belangstellende niet-leden zijn – gratis – van harte welkom!

Zaterdag 17 maart 2018, 13:00 - 15:00
Collegezaal HG00.308 Huygensgebouw, Faculteit NWI
Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 135, 6525AJ Nijmegen
webpagina Centaurus A: www.centaurus-a.nl

Bereikbaarheid Huygensgebouw Radboud Universiteit Nijmegen
Het Huygensgebouw ligt op de campus van de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135, 6525AJ in Nijmegen.
Komt u met de fiets, dan kunt u die een plek geven in de fietsenstalling in de kelder onder de hoofdingang.
Indien u de bus verkiest (lijnen 1, 3, 4, 10, 11, 25, 210, 300, 325) dan kunt u uitstappen op de halte Universiteit/Oostzijde.
Steek de Heyendaalseweg over en houd wat links aan. Het grote gebouw aan de overzijde is het Huygensgebouw.
Met een stoptrein kunt u naar Nijmegen-Heyendaal reizen. Steek daarna de Heyendaalseweg over, volg deze (rechts af) in zuidelijke
richting. Na de kruising met verkeerslichten vindt u het Huygensgebouw aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ongeveer 5 minuten.
U kunt de auto kosteloos plaatsen in de parkeergarage P11 onder het gebouw, te bereiken aan de noordzijde van het gebouw
via de Driehuizerweg. Bij het inrijden van de parkeergarage dient u een kaartje te trekken uit de automaat bij de slagboom door op
de groene knop te drukken. Bewaart u dit kaartje alstublieft, het is namelijk uw gratis uitrijkaart. Bij het uitrijden voert u deze kaart
weer in de automaat om de slagboom omhoog te laten gaan.

