Láthatatlan Magyarország
3D ismeretterjesztő előadások hazánk felszín alatti világáról

Élettelen
természeti értékeink
A

természetvédelem

az

élővilág mellett az élettelen
természeti értékek, vagyis
földtani, geológiai örökségünk
megőrzését is szem előtt
tartja. Ilyenek a barlangok is,
melyek

valamennyien

természet

ményei.
óta

egyedi

Nem is gondolná, mennyi minden rejtőzik lábunk alatt, és nem csak a természetben, de akár házaink, városaink

képződ-

alatt is! Előadásaink során olyan izgalmas kérdésekre kaphatunk választ, hogy: Hol találhatók a legizgalmasabb

1961

barlangok hazánkban? Hogyan alakultak ki, és miért éppen ott vannak, ahol? Hol rejtőznek legnagyobb föld

barlang

alatti tavaink? Mit kutatnak a barlangkutatók? Miért fontos a barlangok védelme? És van-e rá esély, hogy újabb

Hazánkban
minden

“ex lege” védelem alatt áll,
vagyis

Tudja, mi mindent rejt a föld mélye?

nem

helyre

állítható,

a

és újabb barlangokat fedezzünk fel a jövőben?

megismerésüktől

kezdve, külön eljárás nélkül
is védett természeti értéknek
minősülnek.

A hazánkban található több
mint 4000 barlang közül
mindössze néhány az, amely
mindenki számára látogatható.
Azonban még ezekben a
barlangokban is a legszebb,
legértékesebb részek el vannak zárva a közönség elől,
hiszen sokszor szűk, vizes
járatok távoli részein, vagy
akár

több

száz

méteres

mélységben helyezkednek el.

Miért érdemes megnézni előadásainkat?
•

Mert olyan rejtett természeti értékeket mutatunk be Magyarországról, a Kárpát-medencéről, és a világ
távoli tájairól, melyeknek létezését sokan elképzelni sem tudják.

•

Mert élményközpontú előadásainkon a néző részesként érezheti magát egy olyan világban, ahová egyébként nagyon kevés esélye van eljutni.  

•

Mert profi technikával működő 3D mozit viszünk házhoz, melynek lenyűgöző látványelemeivel a mai kor
elvárásainak megfelelő, és minden korosztálynak érdekes vizuális élményt nyújtunk.

•

Mert előadásaink tartalmas progamlehetőséget kínálnak rendhagyó tanórák, tematikus napok (pl. Föld
Napja, Víz Világnapja stb.) megszervezéséhez.

•

Mert megmutatjuk, melyek azok felszín alatt rejtőző természeti értékek, melyek megóvásáért sokszor pont
a felszínen tehetjük a legtöbbet.

•

Mert az izgalmas téma a lenyűgöző látvány új nézőpontból mutatja be a természettudományok
tanulásának fontosságát.

3D utazó előadásaink témáiból

Magyarország és a nagyvilág barlangjai

3D fényképezés
a föld alatt

Világörökség a föld alatt

A barlangi fényképezés a

karszt felszín alatti világa, amely a barlangok sokfélesége, komplexitása,

természetfotózásnak

gazdag felszín alatti élővilága valamint kis területen koncentráltan való

és

a

stúdiómunkának egy sajátos

egyvelege,

hiszen

(45 perc)

Hazánk egyetlen természeti világöröksége az Aggteleki- és Szlovák-

megjelenése miatt érdemelte ki a megtisztelő címet.

a

természet által megalkotott
helyszíneket mesterségesen

Budapest: a barlangok fővárosa (45 perc)

beállított fényekkel jelenítjük

Fővárosunk a felszín alatt is gyönyörű! A Budai-termálkarszt több mint

meg. Egy jó kép elkészítése
rengeteg időt, sok speciális
felszerelést, és sokszor 3-4 ember

40 km összhosszúságú járataival, köztük hazánk leghosszabb
barlangjával, az egyetlen olyan főváros a világban, ahol kiterjedt
barlangrendszerek húzódnak a mélyben.

összehangolt munkáját igényli.

Csapatunk

küldetésének

tekinti az élettelen természeti

értékek

jelentőségének

A Bakony-Balaton Geopark mélyén (45 perc)
A Bakony őslénytani és régészeti leletekben gazdag barlangjai, vagy
Tapolca utcái alatt rejtőzködő zölden csillogó föld alatti tavak jelentősen
hozzájárulnak a Geopark földtani értékeinek sokféleségéhez.

tudatosítását, hazánk rejtett,
de

rendkívül

sérülékeny

felszín alatti világának minél
szélesebb körben való megismertetését. Hisszük, hogy

A Duna-Dráva Nemzeti Park barlangjai (45 perc)
A Mecsek felszín alatti vizekben bővelkedő karsztja izgalmas patakos

értékeink csak az ismeretek

barlangokat, a Villányi-hegység működő bányái pedig páratlan szépségű

birtokában

kristálybarlangokat rejtenek.  

őrizhetők

meg

hosszú távon.

Föld alatt a Föld körül (45 perc)
Külföldi tájakon barangolva a   hatalmas méretek és távolságok sokszor
az expedíciós barlangkutatás határait feszegetik. Külföldi barlangokat bemutató előadásunkat változó helyszínekről, a legfrissebb
anyagainknak megfelelően alakítjuk.
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Az előadásokhoz szükséges minden technikai felszerelést, - speciális 3D vetítővásznat, projektorokat, szemüvegeket - mi
viszünk, a helyi technikai eszközöket nem tudjuk használni. Kis méretű mobil vetítővásznunk 40-60 fős közönség számára,
nagy méretű vetítővásznunk akár 200-300 fős közönség számára is tökéletes látványt nyújt. Az előadás helyszínén csupán
egy megfelelő méretű, teljesen elsötétíthető teremre van szükség.
Mobil 3D előadásaink megrendeléséhez kérje egyedi árajánlatunkat!
Soron következő nyilvános előadásaink időpontjáért keresse fel honlapunkat!

