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DVD - Spacefiles - Het heelalfabet van A tot Z
Een complete, mooi uitgevoerde, box met vier DVD's over het heelal boordevol feitjes,
wetenswaardigheden en mooie beelden. Een fascinerende kijk op het zonnestelsel, het sterrenstelsel en de
kosmos. Een wervelende mix van grafische animatie en beelden uit de ruimte. Nuchtere wetenschappelijke
en unieke, nooit eerder vertoonde beelden ontsluieren de fundamenten van de kosmos, de astronomie en
de ontdekking van het heelal.
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DVD 1: Inner Solar System

De zon â€“ De energiecentrale van het zonnestelsel
De zon is onze lokale ster, een nucleaire reactor in het middelpunt van ons zonnestelsel. Per seconde
verliest de zon vier miljoen ton massa â€“ en die energie laat onze zon nog vijf miljard jaar schijnen. Toch is
de zon niet vaster dan yoghurt, een heksenketel waaruit gloeiende vlammen opwellenâ€¦
Mercurius â€“ Planeet het dichtst bij de zon
Van de negen planeten beschrijft Mercurius de binnenste baan en ligt daarmee het dichtst bij de zon. De
verschroeide Mercurius is een kleine kraterrijke wereld, een getuige van de aanvallers die uit de ruimte
neerdaalden gedurende het vroege zonnestelsel. Mercurius is vreemdâ€¦
Venus â€“ Een helse planeet
Venus is een gedegenereerde aarde â€“ een levenloze planeet met een zware, verstikkende atmosfeer en
temperaturen waarbij lood smelt. De altijd in mist gehulde Venus zou ooit de tweeling van de aarde
geweest kunnen zijn, met oceanen, continenten en zelfs eenvoudig levenâ€¦
Aarde â€“ Onze thuisplaneet
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Wij leven op de grootste van de binnenste planeten, de derde vanaf de zon en de eerste met een maan. De
aarde bevindt zich gelukkig precies op de juiste afstand van de zon met als gevolg leven in de oceanen,
planten die zuurstof produceren en de mensheid die daardoor tot ontwikkeling kon komen. Maar vanuit de
ruimte zien we geen teken van de zes miljard mensen op aardeâ€¦
De maan â€“ Onze ruimtepartner
De maan is waarschijnlijk ontstaan toen een object zo groot als Mars twee maal in botsing kwam met de
aarde. De eerste botsing was een vluchtige verkenning. De tweede, twee dagen later, was heftiger
waardoor genoeg materiaal werd gelanceerd om de maan te vormen. Sindsdien verwijdert de maan zich
gestaagâ€¦
Eclipsen en poollichten â€“ Het bekijken waard
Een totale zonsverduistering is het grootste spektakel in het zonnestelsel. Ze komt voor wanneer de maan
die 400 keer kleiner is dan de zon, die op haar beurt 400 keer verder weg staat, de zon geheel verduistert.
Het is een verbazingwekkende hemelse samenloop. De natuur kent nog een andere lichtshow: de
auroraâ€¦
Mars â€“ De rode planeet
Een dag op Mars duurt vierentwintig en een half uur. Maar de rest is vreemd. Over de hele planeet woeden
stofstormen, de nachttemperatuur is 100 graden onder nul en de dagtemperatuur net boven het vriespunt.
Ooit stroomde water over deze droge planeet. Misschien was er leven?...
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Speelduur: Ca 70 minuten
Genre: Documentaire | kleur
Extra: Talen: Nederlands (stem: Luc De Koninck) / Engels
Leeftijd: Alle Leeftijden
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DVD 2: Outer Solar System

PlanetoÃ¯den â€“ De bedreiging
Tussen de banen van Mars en Jupiter bevindt zich de planetoÃ¯dengordel, een zwerm rotsachtige
objecten. Regelmatig, wellicht onder invloed van de aantrekkingskracht van Jupiter, botsen en tuimelen
planetoÃ¯den naar de zon. Als ze voorbij mars komen, kunnen ze een bedreiging voor de aarde zijnâ€¦
Jupiter â€“ De Koningsplaneet
Jupiter is groter dan alle andere planeten bij elkaar en zou de aarde 1.323 keer kunnen opslokken. Maar,
deze reusachtige gasbol heeft geen vast oppervlak. Met 90 procent waterstof en 10 procent helium en 60
manen is Jupiter een miniatuur zonnestelsel. Op Ã©Ã©n van de manen, Europa is misschien primitief
levenâ€¦
Saturnus â€“ Lord of the Rings
Saturnus, de op Ã©Ã©n na grootste gasreus heerst over een imposant gebied. De planeet is omgeven
door een ring die even groot is als de afstand van de aarde tot de maan. Die ring bestaat uit miljarden
maantjes â€“ van stofkorrels tot rotsen zo groot als tanksâ€¦
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Uranus en Neptunus â€“ De gasreuzen
De gasreuzen Uranus en Neptunus beschrijven hun baan in de koude, donkere buitenregionen. Uranus
bevindt zich twee keer zo ver van de zon als Saturnus. Neptunus staat zo ver weg dat hij 165 jaar doet over
zijn baan om de zon. Uranus draait op zijn kant. Mogelijk kantelde hij door een botsing die misschien ook
het uiteenspatten en hernieuwd samenstellen van de maan Miranda veroorzaakteâ€¦
Pluto â€“ De verste planeet
Pluto is zo klein dat hij pas in 1930 werd ontdekt door de 24 jarige boerenzoon, Clyde Tombaugh. In het
Lowell observatorium in Flagstaff, Arizona â€“ USA, fotografeerde Tombaugh 45 miljoen objecten in de
Kosmos voordat hij Pluto waarnamâ€¦
Kometen â€“ Bezoekers uit de ruimte
De nomaden van het zonnestelsel, de kometen, swingen rond de planeten in wilde excentrische banen.
Kometen storten zich op de zon of schampen haar slechts. Andere verschijnen met regelmatige
tussenpozen aan onze hemel, zoals komeet Halley elke 76 jaarâ€¦
Speelduur: Ca 70 minuten
Genre: Documentaire | kleur
Extra: Talen: Nederlands (stem: Luc De Koninck) / Engels
Leeftijd: Alle Leeftijden

DVD 3: Earth space
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Sterrenhemel â€“ Navigeren door de sterrenhemel
Navigeren langs de sterren en de 88 sterrenbeelden van de nachtelijke hemel. Een beginners handleiding
voor het gebruik van de wegwijzers van de hemelen zoals de duidelijk herkenbare patronen van de jager
Orion, en de Grote Beer. Hoe vinden we Sirius, de helderste ster, Polaris, de poolster en de zuidelijke
hemelpool waar geen wegwijs-ster staatâ€¦
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Ontdekkingen â€“ Geschiedenis van de astronomie
Van de BabyloniÃ«rs tot de oude Chinezen, van de eerste astronomen tot de Egyptenaren die onze
kalender van 365 dagen maakten en de Grieken die ontdekten dat de aarde rond is. Van Copernicus,
Galileo en Isaac Newton tot Edwin Hubbleâ€¦
Ruimtereizen â€“ De toekomst
Het verhaal van bemande ruimtereizen. Met de Duitse Werner von Braun die de Amerikaanse raketbouw
startte en Sergei Korolev die het Russische ruimteprogramma uitdacht, waren het de Russen die de eerste
kosmonaut de ruimte instuurden en de Amerikanen die als eerste de maan betraden. Vervolgens kwam de
Amerikaanse ruimteshuttleâ€¦
Satellieten â€“ De ruimte onder controle
Een stelsel van kunstmatige satellieten bewaakt onze planeet. Deze satellieten helpen het weer te
voorspellen en de dreiging van tornado's, overstromingen en droogteperiodes. Telecommunicatie is
afhankelijk van satellieten. Het zee- en wegtransport wordt geleid door satellieten. Spionnen in de lucht
controleren oogsten, plagen, bosbranden, vulkanen en olievlekkenâ€¦
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Toekomstverwachtingen â€“ De ruimtestations
Een overzicht van de ISS, het Internationale Ruimtestation dat nu wordt samengesteld en zijn voorlopers.
De beroemdste was de Mir die 14 jaar lang door de Russen werd geleid. Nu heeft ISS de Mir vervangen.
Maar het budget en de planning voor de ISS zijn ver overschreden vanwege problemen van de twee
belangrijkste deelnemers. Rusland is door geldgebrek te laat met de levering van onderdelenâ€¦
Zoektocht â€“ Is er buitenaards leven?
De aarde is perfect voor de ontwikkeling van leven. Onze gematigde planeet bevindt zich op de juiste
afstand van de zon, terwijl Venus te dichtbij en Mars te veraf staat. Als ze ooit leven kenden dan is het er
waarschijnlijk niet meer. De enige andere mogelijkheid in het zonnestelsel is europa, een maan van
Jupiterâ€¦
Speelduur: Ca 70 minuten
Genre: Documentaire | kleur
Extra: Talen: Nederlands (stem: Luc De Koninck) / Engels
Leeftijd: Alle Leeftijden

DVD 4: Cosmos
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The Big Bang â€“ Theorie van de oerknal
Hoe het universum explodeerde vanuit een oneindig klein stipje en zo materie, straling, tijd en ruimte
creÃ«erde. In de eerste triljoenste van een triljoenste seconde groeide de ruimte honderd miljoen keer en
bereikte een omvang kleiner dan die van een atoom. Een ogenblik later had het universum de afmeting van
een melkwegstelselâ€¦
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Sterrenstelsels â€“ Onze Melkweg
De Melkweg bevat 200 miljard sterren. Het zijn spiralen van 100.000 lichtjaren breed en 20.000 diep. De
zon, onze lokale ster, ligt op twee derde van de weg tot het galactisch centrum. Als de zon 10 miljard jaar
oud is zal ze opzwellen tot een rode reus en vervolgens sterven als een witte dwergâ€¦
Telescopen â€“ Ogen op de toekomst
Gedurende meer dan tien jaar leverde de Hubble telescoop opvallend scherpe, adembenemende beelden
van de kosmos die vrij waren van atmosferische invloeden. Maar nieuwe telescopen vanaf de grond maken
een inhaalslag. Zij combineren het licht van verschillende instrumenten en corrigeren de atmosferische
schitteringâ€¦
Ver wegâ€¦ â€“ De grenzen van de ruimte
De afmetingen van het universum. Wat is de afstand tot een ster of sterrenstelsel? De afstanden zijn zo
groot dat ze in lichtjaren worden uitgedrukt. Dat is de afstand die licht in Ã©Ã©n jaar aflegt. Nabije sterren
worden gemeten met behulp van trigonometrie, de zogenaamde parallaxmethode. Voor langere afstanden
gebruiken astronomen de candela, een standaardeenheid voor lichtsterkteâ€¦
X-stralen â€“ Onzichtbare astronomie
Een groot deel van de kosmos kan niet gezien worden door optische telescopen. Maar het kan wel worden
waargenomen met behulp van straling van het elektromagnetisch spectrum, variÃ«rend van gammastralen,
rÃ¶ntgenstralen en ultraviolet tot infrarood en radiogolvenâ€¦
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Zwarte gaten â€“ De verdwijntrucs van de kosmos
Zwarte gaten ontstaan als massieve sterren sterven. Terwijl de buitenste lagen de ruimte in stromen, stort
de kern in tot een zwart gat. Het wordt een alles verslindende val waaraan zelfs het licht niet ontsnaptâ€¦
Oneindigheid â€“ Einde van het heelal
De uitbreiding van de kosmos lijkt eerder sneller dan langzamer te gaan. De 40 miljard sterrenstelsels van
het heelal bewegen zich steeds verder uit elkaar. Als de energie opraakt zal uiteindelijk koude, duisternis
en eenzaamheid resten. Het is intrigerend dat er meerdere heelals zouden kunnen bestaanâ€¦
Speelduur: Ca 70 minuten
Genre: Documentaire | kleur
Extra: Talen: Nederlands (stem: Luc De Koninck) / Engels
Leeftijd: Alle Leeftijden

Prijs: 42,50 EUR
Speciale Prijs: 35,00 EUR
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