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IMAX Classic Festival 2008
8 fantastiske film vi aldrig vil glemme.
Den 11. september slår Tycho Brahe Planetarium dørene op for en filmfestival, der hylder det store
IMAX format med 8 af de bedste film, der har været på plakaten gennem tiderne. Festivalen løber
fra den 11. september til den 12. november. Filmene kan ses hver dag men introduceres løbende i
perioden. Spilledage for de enkelte film annonceres på www.planetariet.dk.
Køb et klippekort til 5 film for kun 300 kr. – og tag en ven gratis med til den sidste!
Det store IMAX filmformat er elsket af mange og planetariet får ofte forespørgsler på de klassiske
IMAX-film. Derfor har vi valgt at finde 8 af de største værker frem og sætte spolerne på 70 mm
projektoren, den eneste i Danmark, og blænde op for det knapt 1000 m2 store lærred i Rumteatret.
Det bliver et gensyn med en række klassikere, der gennem tiderne har begejstret tusinder med de
knivskarpe billeder og den krystalklare lyd fra optagelser af naturen, spektakulære menneskelige
bedrifter og sidst, men ikke mindst de helt unikke optagelser fra rumfærge ekspeditionerne.
PROGRAM FOR IMAX CLASSIC FESTIVAL 11. sept. – 12. nov. 2008
11/9 – 24/9
18/9 – 1/10
25/9 – 8/10
2/10 – 15/10
9/10 – 22/10
16/10 – 29/10
23/10 – 5/11

Rejsen i Rummet (The Dream is Alive).
Utrolige Verden (Greatest Places)
Adrenalin (Adrenaline Rush)
The Living Sea
Everest
Grand Canyon
Den Blå Planet (Blue Planet)

30/10 – 12/11

Vælg din egen favoritfilm
Den 8. film i festivalen kan publikum selv være med til at vælge.
På Planetariets hjemmeside kan du motivere dit valg.

IMAX entusiasterne kan læse mere om de 8 fantastiske IMAX film og festivalprogrammet på
www.planetariet.dk
ÅBNING den 11. september 2008 kl. 20.00
Den verdenskendte danske 70 mm filmekspert, Thomas Hauerslev, åbner festivalen den 11.
september 2008 kl. 20.30. Reserver en billet på www.planetariet.dk eller tlf.: 33 12 12 24.
Et kig på teknikken
Thomas Hauerslev besøger desuden Planetariet to gange i løbet af festivalen og fortæller om sin
kærlighed til det store filmformat. Foredragene vil bl.a. også inkludere et kig ind i det helligste rum i
Planetariet – operatørrummet. Første foredrag afholdes onsdag den 22. oktober kl. 19.20.
Læs mere om historien og teknikken bag 70 mm formatet på www.biografmuseet.dk
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