Sveriges största kupolbiograf med IMAX®-filmer.
Öppettider
Cosmonova visar filmer varje dag som museet är öppet.
Se www.nrm.se
Naturhistoriska riksmuseet: Tisdag-söndag kl 10-18.
Öppet även måndagar på skollov och helgdagar kl 10-18.

Oceans: Our Blue Planet - Blue Planet II i världens
största filmformat! Dyk ner och upptäck en helt ny värld under
ytan. Se korallrev, lekfulla delfiner och smarta bläckfiskar.

en del av naturhistoriska riksmuseet

Gäller från 25 okt 2019

Filmlängd ca 45 minuter. Svensk berättarröst. Rek. ålder från 7 år.

Hjältarna i filmen

Biljetter
www.nrm.se/biljetter
08-519 540 00 (kl. 10–16 mån - fre)
Sittplatserna är onumrerade.
Priser
www.nrm.se
Åldersgräns
Alla besökare ska ha fyllt 2 år.
Varje film rekommenderas från en viss ålder och uppåt.

När katastrofen slår till är dom våra superhjältar!

Engelskt tal
Våra filmer har svenskt tal. Mottagare för engelskt tal bokas i
kassan (begränsat antal). Använd gärna egna hörlurar.

Visste du att det finns livs levande superhjältar? Följ med på en
häpnadsväckande resa och lär känna våra bästa vänner på ett nytt sätt.

Tillgänglighet
Cosmonova har teleslinga. Det finns också tre platser
för rullstolsburna besökare, ring för bokning.

Superpower Dogs

Filmlängd ca 45 minuter. Svensk berättarröst. Rek. ålder från 4 år.

För skolor
Boka tidigt och välj vilken film vi ska visa på vardagar
kl. 10, 11 och 12. Kontakta skolbokningen 08-519 540 00
Se vårt stora filmutbud för skolor: www.nrm.se/forskolor
Restaurang Fossilen
Här finns lunch, barnmeny, à la carte och fika.

Djurfilmen - En film för våra yngsta besökare
Här får vi glänta på djurrikets dörr, och uppleva saker som ingen
sett förr. Filmlängd ca 20 minuter. Svensk berättarröst. Rek. ålder från 3 år.
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SE JORDEN MED NYA ÖGON

ABP © 2016 IMAX Corporation. Foto: NASA

A Beautiful Planet
- Livet på en rymdstation och jorden sedd från ovan
Upplev vår fantastiska planet sedd från rymden.
Följ med till rymdstationen ISS och följ astronauterna i deras vardag.
Filmlängd ca 45 minuter. Svensk berättarröst. Rek. ålder från 7 år.

Hitta hit
Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40
T-bana: Universitetet, alternativt buss 50 eller 540
alt. Roslagsbanan hållplats: Universitetet
Välkommen till Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova!

Med reservation för ändringar. Naturhistoriska riksmuseet Okt 2019. Sveriges största biosalong som visar IMAX® filmer. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.
Photo courtesy of NASA, BBC, National Geographic, MacGillivray Freeman, ®IMAX Corp.© COSMIC PICTURE 2019 Upplaga: 33 000 ex. Tryckeri: TMG

Vilken tid går filmen? www.nrm.se

Sweden’s largest dome theatre that features IMAX®films.
Opening Hours
Cosmonova shows films every day the museum is open.
Please visit www.nrm.se
Museum exhibitions: Tue-Sun 10–18
Open Mondays on school holidays: www.nrm.se.
Tickets
www.nrm.se or +46 8-519 540 00 (10–16 Mon-Fri)
The seats are not numbered.
Prices
www.nrm.se.

Oceans: Our Blue Planet - Blue Planet II in the

world´s largest filmformat! Join us in an underwater-adventure you
will never forget! Dolphins, spectacular fish and a cunning octopus.
Length 45 minutes. Recommended from 7 years of age.

a part of the swedish museum of natural history

Valid from Oct 25 2019

The heroes in the movie!
Our best friends are our real-life superheroes!

Superpower Dogs

English language
Our films have Swedish narrators. A limited amount of receivers
with English narration are available in the box office.
Feel free to bring your own ear phones.
Accessibility
The theater is equipped with a listening loop for hearing aid.
We have three designated seats with wheelchair spaces,
Please call for reservation.

Journey around the globe to meet remarkable dogs who save
lives and discover the powerful bond they share with their human
partners. Length 45 min. Recommended from 4 years of age.

Animalopolis - A movie for our youngest audience
See the animals as you’ve never seen them before!
Length 20 minutes. Recommended from 3 years of age.
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EXPERIENCE EARTH LIKE NEVER BEFORE!
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Age
All visitors to Cosmonova need to be at least 2 years of age.
Each film has individual age recommendations.

ABP © 2016 IMAX Corporation. photo: NASA

A Beautiful Planet
- Life on a space station and Earth like never seen before
A Beautiful Planet is a breathtaking portrait of Earth from space.
The film features stunning footage of our magnificent blue planet
- captured by the astronauts aboard the International Space Station (ISS).
Length 45 min. Recommended from 7 years of age.

For schools
Book early and choose which film you want to see.
This opportunity is open to schools weekdays at 10, 11 and 12.
For information, please call School Booking, +46 8-519 540 00
Restaurant Fossilen
Lunch, à la carte, coffee, cakes and children’s menu.
Find us
The Swedish Museum of Natural History
Street address: Frescativägen 40, Stockholm
Metro station Universititet. Or bus line 50 or 540
alt. Train: Roslagsbanan station: Universitetet

Welcome to The Swedish Museum of Natural History and Cosmonova!

Med reservation för ändringar. Naturhistoriska riksmuseet Okt 2019. Sveriges största biosalong som visar IMAX® filmer. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.
Photo courtesy of NASA, BBC, National Geographic, MacGillivray Freeman, ®IMAX Corp.© COSMIC PICTURE 2019 Upplaga: 33 000 ex. Tryckeri: TMG

When does the film start? www.nrm.se

