


… in de wondere wereld van “het onbekende”. In Infoversum gaan onze 
bezoekers op ontdekkingsreis om een antwoord te krijgen op grote en 
kleine vragen die ons bezighouden. Een reis die plaats vindt in onze 
koepelvormige filmzaal en vooral een belevenis is die het afgelopen 
jaar door duizenden bezoekers is ervaren en niet snel zal worden 

vergeten.  

Infoversum bestaat één jaar. Een jaar met vele ervaringen met 3d 
shows, astronomie, live muziek, lezingen, wetenschap, premières, 
kunst, visuals, cultuur, business, tevreden bezoekers en nog heel veel 
meer. Een jaar van bijzondere events en ontmoetingen waarvan de 
highlights zijn weergeven in deze uitgave. Het is slechts een selectie 
om een indruk te geven van wat er allemaal gebeurt in Infoversum. 
Houd ons in de gaten, want er gaat hier nog veel meer gebeuren.  

Marc Winters 
Director Infoversum 

Welkom... 

Dome 20m, 360 deg,  
2D & 3D, digital 

Sound 64 speakers 
3D digital sound 

Theater 346m2; 260 seats 

Podium 50m2 

Preshow area 255m2 

Lounge 300m2 

Entree 195m2 

Outside terrace  220m2 
Groningen, June 18, 2015 



In the Infoversum there is something 
for everyone. We offer a wide range of 
fulldome shows for young and old, 
artists and scientists, history 
aficionados and science fiction lovers.   

In Infoversum is er voor iedereen wat 
wils. We hebben een breed en 
gevarieerd aanbod van fulldome shows 
voor jong en oud, kunstenaars en 
wetenschappers, geschiedenisfanaten 
en science fiction fans. 

Life of Trees  

Dinosaurs at Dusk 

To Space and Back 

Dream to Fly 

Natural Selection 

Mystery Star 



Our venue is perfect for presentations 
of any kind.  The advanced  
visualization technology at the 
Infoversum can help you to immerse 
the audience in your narrative and 
deliver your message in the most 
effective way.  

Onze gebouw is de perfecte plek voor alle 
soorten presentaties. Dankzij de 
geavanceerde visualisatietechnologie van 
Infoversum, kunt u uw publiek volledig 
meenemen en onderdompelen in uw 
verhaal om zo uw boodschap op de 
meest effectieve manier over te brengen.  

“Born Investigator of the Heavens”   
J.C. Kapteyn Biography Book Launch  

“Infoversum: Spaceship in Town”  
Book Presentations  by Archiview 

“Nanotechnology” by Ben Feringa 

Theory of Relativity by Eric Bergshoeff 

“Alles over Sterrenkunde”  by 
Govert Schilling 

Hoe en wat van het zwarte gat by 
Marco Spaans 



Educatie en outreach is een belangrijke 
drijvende kracht achter de bouw van 
Infoversum. Ons streven is dat onze 
locatie de eerste keus is, zowel binnen 
Noord-Nederland als op internationaal 
niveau. 

Education  and outreach are a core 
driving force  behind  the Infoversum. 
We strive to be the venue of choice  not 
only in the Northern region but 
nationally and internationally  as well. 

 

“Solar Eclipse “ Astronomy Outreach 

“Reading Our Cosmic History Bit by 
Bit” fulldome lecture  SNN—Target 
Open Day 

Weekend van de Watenschap 2014 

GasTerra Energy Challenges 



The Infoversum can be rented for  
scientific and  business conferences  
as well as a variety of other  multi-day 
events.  The  building is exclusively 
reserved for you and your guests and 
you have flexible catering packages to 
chose from.  

Infoversum is te huur voor zowel 
wetenschappeli jke en zakel i jke 
conferenties, als voor diverse andere 
meerdaagse evenementen. Het gebouw 
is exclusief gereserveerd voor u en uw 
gasten. U kunt bij ons kiezen uit diverse 
flexibele cateringarrangementen.  

TEDx AMSTERDAM Women  

Education Conference Academy 
Noord 

Target  conference 2014 
“Big Data Across Disciplines:” 

Research Symposium : 50 years  
CIT 

Symposium Science & Technolo-

UMCG Conference  
(Head & Neck Oncology) 

Start event Groningen Talent 

NSG yearly conference 

Eurosonic Noorderslag 2015 



Are you thinking where to hold your next 
networking event,  product launch,  
business presentation, or official  high-
end visit ? Think no more.  

Zoekt u een geschikte locatie voor uw 
netwerkbijeenkomst, productlancering, 
zakelijke presentatie of een officieel 
topbezoek? Zoek dan niet verder.  

Amusus shipping BV  

Rabobank Outlook Lecture 

Start Up Festival North (Neelie Kroes) 

Bibliotheek.nl 

Provincie Groningen 

NWO - South Africa delegation 

EU visit with gedeputeerde 
Yvonne van Maastricht 

Board of Directors of Dutch  
Universities (CvBs) meeting 



Do you want a new, unconventional and  
interactive venue for your next festival?  
We have experience hosting an array of 
such events. The combination of 3D 
sound and fulldome visuals is unique in 
the Netherlands. . 

Wilt u een nieuwe, onconventionele en 
interactieve locatie voor uw volgende 
festival? We zijn ervaren in het hosten 
van diverse festivals . De combinatie met 
3D geluid en fulldome visuals is uniek in 
Nederland. 

Peter de Grote Festival 

Let’s Gro Festival 

Winter Festival Orbitfest 

Eurosonic Noorderslag 2015 



Listen, feel, and see the music! We offer 
you  more than a stage.  Combine your 
sound with  our immersive visuals to 
offer your audience an unforgettable 
journey  through the physical and 
emotional landscapes of your music.  

Luister, voel, en zie de muziek! We bieden 
u meer dan een podium. Combineer uw 
geluid met onze immersieve visuals en 
bezorg uw publiek een onvergetelijke reis 
door de fysieke en emotionele lagen van 
uw muziek.  

Live music: Wudstik 

Music show: Pink Floyd—
The Dark Side of the Moon 

Eurosonic  Noorderslag 2015 
(Jack Garrat, Intertwine) 

Live music: Colin Stetson & 
Sarah Neufeld 

Music show: U2 



Have you ever wanted  to have your video  
watched in a 20 m dome rather than on 
YouTube? We have a dedicated in-house 
production team, and we collaborate with 
experienced fulldome producers like 
Mirage3D, to  create the content you 
want.  

Heeft u er ooit van gedroomd  dat uw 
video wordt bekeken in een dome van 20 
meter, in plaats van op Youtube? Wij 
hebben een toegewijd in-house 
productieteam en we werken samen met 
ervaren fulldome producenten zoals 
Mirage3D om de content te maken die u 
wilt.  

From the Sun to the Sun 

J-Walt 

Skies over Groningen 



We welcome  experienced and young 
artists with innovative  art ideas and 
projects  from sculptures to digital art  
installations .  

We verwelkomen ervaren en beginnende 
kunstenaars met innovatieve ideeën en 
projecten, van beeldhouwwerken tot digi-
tale kunstinstallaties.  

Memo Akten (digital art) 

Oscart 

Ronald Westerhuis  
(sculpture) 



IMAGES 

P3: “Top of the Profs” lecture by Ben Ferringa (RUG, Lustrum), P4: Solar Eclipse at the Infoversum (Niels Bos), P5: J.C. Kapteyn Biography Book Launch (Elmer Spaargaren), P6:  Infoversum lounge area (Jan de 
Boer - ARCHIVIEW), P7: EUROSONIC (Sander Baks), P8:  Live music Wudstik (William Maail), P9: Mirage 3D -  “Skies Over Groningen”, P10:  Memo Akten 

Infoversum Foundation 
Vrydemalaan 2 
9713 WS, Groningen 
The Netherlands 

+31508200500 
www.infoversum.nl 
info@infoversum.nl 


