EG OG DU
Universet kjenner ingen grenser.
Alt startet i en fjern fortid da
planeten vår ble skapt. Vår verden
er hele tiden i utvikling, en verden
av samhandling mellom oss og
universet. Dette er en utstilling som
får oss til å huske historien om
universets opprinnelse og
virkningene av klimaendringene.
Besøkende inviteres til å reflektere
over menneskets rolle i det
fremtidige livet på jorden.
Idé: Jordklodens interaktive museum
Aktører:
Drives av tilsvarende aktører slik som:
Inspiria, Teknisk museum og VilVite
senteret.
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Målgruppe:
Åpen for alle. Kan leies av skoler og
organisasjoner i undervisningsøyemed.
Funksjoner:
Man kan oppleve lukter, ren luft, smak.
Man kan lære, samhandle og bli kjent
med andre mennesker.
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EG OG DU

Et sted som vekker bevissthet om planeten vår
Utforsk og opplev naturen

Sone 01

Utstillingsrom med audiovisuelle installasjoner der man
kan oppleve virtuell virkelighet (kino), 3D-animasjoner.
Fossiler og kopier av forhistoriske dyr.

Veksthus med vannfall

Sone 02

Utstilling av planter og vannfall. Her kan man føle på
vannet og oppleve den frodige grønne atmosfæren
midt i Oslos impulsive byliv.

Auditorium

Sone 03

Et rom der man kan lære og oppleve virituell kino om
jordkloden og universet. Dette rommet kan leies ut til skoler,
møter og konferanser for leietakere i bygget.

Sone 04

Smak på naturen
Kafé/restaurant med plantebasert
serveringstilbud. Et grønt område med
frukt og bær fra naturen i Norge som
besøkende kan smake på. Et par
trappetrinn opp til 2.etg får mantilgang
til botaniske spisesonen. Åpningen
oppfordrer til å ha interaksjon med
andre besøkende, dette er for å bringe
mennesker sammen.

Et rom for å senke skuldrene

Sone 05

Et fullstendig klimaregulert rom for å senke skuldrene og nyte
naturens elementer av ren luft, lys og planter. Storskjerm
i taket som vil visualisere kloden vår med himmel og stjerner.

