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Med en bevilling fra 15. Juni Fonden har Naturama skabt 17 små film, der sætter fokus på vinterens 
naturoplevelser. 
 
Der er efterhånden tradition for at Naturama sætter fokus på vinterens naturoplevelser. Der 
findes nemlig en underskov af fortællinger om livet derude, som vi ikke altid er lige 
opmærksomme på. Også om vinteren!  Hvor gemmer ræven sig? hvordan klarer spættens 
hoved de mange rystelser? Eller hvordan overlever hasselmusen at sove på jorden i 10 
graders frost? 
 
Filmene, der hver er godt 3 minutter lange, fortæller om de danske dyr, hvordan de kendes og 
hvilke spor de afsætter. De to piger Selma og Vilma går på opdagelse i skoven og på Naturama 
mens de undervejs vejledes af Naturama’s biologer. 
 
Seniorforsker Thomas Bjørnebo Berg siger ” Filmene fortæller om vigtigheden af en natur rig 
på levesteder for mange dyr og insekter. Med afsæt i oplevelser i naturen, hvor der findes 
spor, fortsætter oplevelserne på Naturama, hvor der fortælles videre på historierne om 
dyrene. Det sker via touchskærme i udstillingen med mere information om de enkelte dyr. 
Derudover kan Naturamas gæster finde QR koder i tilknytning til dyrene på Naturama med 
link til de relevante film på Naturama’s Youtube kanal”. 
 
Vilma Kamban Palle Jørgensen på 13 år siger: ”Vi har lært en masse om, hvad man selv kan 
finde i naturen. Jeg vidste for eksempel ikke at spætten banker i træet 17 gange i sekundet. Og 
så det er sjovt at vise filmene til andre børn på vores alder – selvom det osse er lidt pinligt at 
se sig selv på fjernsynet”. 
 
Naturama har åbent fredage, lørdage og søndag i december samt i dagene mellem jul og nytår 
(27., 28., 29. og 30. december). 
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