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Deze astrodag is er weer een speciale gastspreker van wereldfaam: R Jay GaBany!

LET O

Voorjaarsbijeenkomst
za. 4 april 2015 te Oss.
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Onze voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden in ’t Oude Theater‘ in Oss,
hoek Spoorlaan 58 en Bram v.d. Berghstraat, op enkele minuten loopafstand van het NS-station, dus prima OV-bereikbaar. Tot Oss, dus!
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Het programma:
gastspreker:
09.00 uur Zaaldeuren van ‘t Oude Theater’ gaan open.
R Jay
10.30 uur Opening door voorzitter Frans Lalleman.
GaBany!
10.45 uur Marco Verstraaten: Sequence Generator Pro.
11.30 uur Richard Bosman: Het bewerken van maan- en
planeetopnamen (een interactieve lezing met het publiek!).
12.15 uur Uitreiking ‘PrestatiePrijs 2014’ (een van vorig jaar uitgestelde uitreiking).
12.30 uur Grote (lunch)PAUZE! met onderlinge contacten, adverteerdersstands enz.
13.45 uur R Jay GaBany (VS), lezing 1: Science talk (astrofotografie i.s.m. profs).
14.45 uur Korte (tussen)PAUZE!
15.15 uur R Jay GaBany, (VS), lezing 2: Color enriching.
16.15 uur Meegebrachte opnamen (max. 10 minuten p.p.). Eventueel van tevoren
te mailen naar Peter van Vliet: pjmvanvliet@zonnet.nl. Gelieve GEEN
eigen presentatiecomputer mee te nemen i.v.m. de mogelijk niet vlekkeloze
samenwerking met de verenigingsbeamer! Alle meegenomen/ingezonden presentaties en opnamen worden gekopieerd naar onze eigen verenigings-PC.
17.30 uur Dagsluiting. Daarna (naar keuze) gezamenlijk eten in restaurant ‘D’n Toei’,
direct vanuit de zaal de linker (nooduit)gang door en 8,3 seconden lopen.
Parkeren: Er is gratis (zeer beperkte!) parkeergelegenheid op eigen terrein, direct achter het zalencentrum.
De parkeergarage van ‘Thermen Lucaya’ is GESLOTEN! Parkeergarage ‘Bergoss’ aan de Oostwal heeft een grote
(betaalde) parkeergarage (ca. 8 min. loopafstand). Iets dichterbij ligt betaald parkeerstation ’P+R Gasstraat’.
De Gasstraat ligt aan de overzijde van het NS-station en is (via de spooroversteek) op ca. 4 min. loopafstand.
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