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Svendborg’s Naturama oplevede i vinterferien et rekord stort antal gæster. Attraktionen på Fyn passerede 
allerede tirsdag det samlede antal besøgende for vinterferien sidste år. Tirsdag var tilmed den mest besøgte dag i 
Naturama’s historie med lige omkring 1.600 gæster. Og med 9.918 gæster blev vinterferien den mest velbesøgte 
uge til dato. 
 
I vinterferien havde Naturama premiere på særudstillingen Dinosaurfamilier. Udstillingen præsenterer 
dinosaurskeletter i naturlig størrelse og ”dino-shows” med Naturamas egen ”levende” dinosaur. Sidstnævnte er 
dog formet i gummi og indeholder en (ganske ufarlig) medarbejder fra museet, selv om den kan brøle og vise 
tænder og slå med halen. 
 
Direktør Mette Thybo udtaler: ”Dinosaurfamilier har en særlig appel til børnene. Modellerne er kæmpestore. Og 
vores smaddersjove videnskabsshows, hvor vores formidlerteam leger dino-cirkus og fortæller historier om 
dinosaurernes liv, appellerer bredt til alle. Vi griber gerne chancen og fortæller en masse andre historier om 
naturen for at inspirere vores gæster til at nyde og passe på vores natur. Det er det, vi er sat i verden for”. 
 
Rekordår i sigte. Selv om sidste år gik godt med Jim Lyngvilds udstilling med dyreinspirerede kjoler, er 
forventningerne til et rekordår i 2019 store på Naturama.  
"Ikke nok med, at Dino-udstillingen kører resten af året og vil blive ved med at trække folk. Til maj åbner 
udstillingen ”Naturens Juveler”, hvor naturens skatte vil blive fortolket af over 30 af de bedste danske, 
europæiske og asiatiske guld- og sølvsmede. Særudstillingen vil præsentere ikoniske smykkekunstværker 
frembragt i guld, sølv og ædelstene i tæt sammenhæng med NATURAMA’s permanente samling, og hvert unikke 
smykke er skabt med inspiration fra dyrenes specielle karaktertræk. Og smykkeværkstedet vil give mulighed for, 
at børn og voksne kan udfolde deres kreativitet som rigtige smykkekunstnere. Så i 2019 får vi hele to 
særudstillinger på samme år", slutter Mette Thybo. 
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