Algemene Leden Vergadering
20 juni 2013
17:00- 22:00 uur
7e etage Beatrix gebouw,
Jaarbeurs, Utrecht

Rondom onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, nodigt de NVR u op de officiële openingsdag uit
voor een exclusief bezoek en rondleiding aan de NASA -A Human Adventure en de Nederlandse
bijdrage ‘Dutch Dimensions’ . Op dit Nederlandse deel van de tentoonstelling is ook de NVR
vertegenwoordigd.
Programma

17:00

ontvangst met (lopende) broodjesmaaltijd

17:30 – 18:30 Algemene Ledenvergadering
aansluitend bezoek tentoonstelling
21:00 – 22:00 borrel
22:00

einde evenement

NASA – A Human Adventure
Vanaf 20 juni tot januari 2014 is de expositie NASA - A Human Adventure dagelijks te zien bij Jaarbeurs
Utrecht. NASA - A Human Adventure is een expositie voor jong en oud, uniek en kent een bijzondere
verhaallijn. Na succesvolle edities in Stockholm, Madrid en Istanbul is deze expositie nu te zien in
Utrecht. De tentoonstelling omvat een oppervlakte van ruim 3.500 m², met meer dan 300 originele
objecten en replica’s waaronder ruimtecapsules, raketmotoren, ruimtepakken, een maanauto,
telescopen, satellieten en de neus van de spaceshuttle. Veel stukken hiervan zijn nog nooit eerder
vertoond, maar mede door de samenwerking met NASA nu toch te bewonderen.
Dutch Dimensions
Een unieke toevoeging aan NASA - A Human Adventure is de speciale galerij Dutch Dimensions.
Nederland speelt al ruim veertig jaar een zeer belangrijke rol in de ontwikkelingen van de ruimtevaart,
met name op het gebied van meetinstrumenten en dataverzameling. Dutch Dimensions biedt
bezoekers op ruim 1.000 m² de gelegenheid om kennis te maken met de grote spelers in Nederland op
ruimtevaartgebied. Vanuit alle hoeken van de Nederlandse ruimtevaart hebben bedrijven en
instellingen hun hardware en beelden aan deze tentoonstelling in bruikleen gegeven.
Kijk voor meer informatie op www.ahumanadventure.nl en www.dutch-dimensions.nl
Wilt u aanwezig zijn bij onze Algemene Leden Vergadering en/of deze rondleiding, meldt u dan snel
aan bij Richelle Scheffers via secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl. Dit kan tot uiterlijk 10 juni aanstaande.
Er is plaats voor 100 deelnemers, dus wees er snel bij!

