
 

 
 

Svendborg 1. februar 2019 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 
Dinosaurer og smykker på NATURAMA i 2019. 
 
NATURAMA byder i 2019 på spændende nyt fra hele verden om dinosaurfamilier og med smykker inspireret af 
naturen. 
 
Særudstilling – ”Dinosaurfamilier”. 
Når NATURAMA åbner fredag den 8. februar, bliver det med premiere på en samling sjældne rekonstruktioner af 
dinosaurfamilier, deres æg og reder. Udstillingen rummer skelettet af en 9 meter lang Tarbosaurus, som den så 
ud for 70 millioner år siden.  Sammen med ægte forsteninger af dinosauræg sætter vi fokus på disse kæmpers 
historie. Facinationen af fortiden bliver afløst af den (for nogen) skræmmende virkelighed, når vores gæster 
møder vores helt egen ”levende” T-Rex, der går rundt på museet! 
 
Særudstilling – ”Naturens Juveler”. 
Til maj åbner udstillingen, hvor naturens skatte fortolkes af de bedste danske, europæiske og asiatiske guld- og 
sølvsmede. Særudstillingen præsenterer unik smykkekunst i tæt sammenhæng med NATURAMA’s permanente 
samling. Over 30 smykkekunstnere præsenterer hver et ikonisk kunstværk frembragt i guld, sølv og ædelstene. 
Hvert unikke smykke er skabt med inspiration fra dyrenes helt specielle karaktertræk. 
 
Derudover byder NATURAMA fortsat på elge, moskusokser, isbjørnehulen, hvalskeletter og fugle, lydteater, 
naturteater og opgaver, der gør læring til en legende oplevelse for børn og voksne.  
 
Direktør Mette Thybo siger: ”Vi glæder os vildt til den kommende sæson. Vores fokus er at inspirere til bevarelse 
af naturen. Og vi tager gerne utraditionelle midler i brug. I 2018 viste vi, hvordan naturen inspirerede Jim 
Lyngvild i udstillingen ”Fur, Feather & Fairy tales”. I år vil mere end 30 smykkekunstnere fra hele verden vise, 
hvordan naturen kan udfolde sig i deres verden i udstillingen ”Naturens Juveler”. Med udstillingen 
”Dinosaurfamilier” skaber vi den klassiske og dramatiske oplevelse af dyreverdenen, som fascinerer børn og 
voksne. Med to så forskellige særudstillinger skaber vi nyt for både vores stamgæster og for alle de, som ikke 
normalt er gæster på et naturhistorisk museum”. 
 
For yderligere information: 
Direktør Mette Thybo, telefon 2488 6245 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, telefon 4016 1450 
Særligt om ”Dinosaurfamilier” Seniorforsker Thomas B. Berg, telefon 2488 6285 


