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Gæt en lort, Beat & Brøl, Ugler og Kreativt værksted 
 

Slots- og kulturstyrelsen bevilger kr. 100.000 til publikumsfremmende aktiviteter 

 
Turistsæsonen er i fuld gang og nu gælder det om at skabe de bedste betingelser for gode 
oplevelser i løbet af sommeren. 
 
Naturama har modtaget en særbevilling på 100.000 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Pengene 
er øremærket til at skabe publikumsfremmende aktiviteter. Bevillingen har gjort det muligt 
for museet at hente kræfter ind udefra og dermed give et ekstra ”boost” i løbet af 
sommeren. 
Museet indretter et stort kreativt værksted i vores nye undervisningslokale. Værkstedet vil 
være bemandet en uddannet billedekunstlærer. Derudover afvikles børnekoncerter fra 
Beat & Brøl, ansigtsmaling og der skal gættes på hvor lorten kommer fra, i museets 
særudstilling Dyredufte – Dyre Dufte. Sidst, men ikke mindst, så kommer Joan fra Ugleriet 
på besøg med Dværhornuglen Hans, Pygmæuglen My, den indiske hornugle Ullu og 
Uglerigets kæledægge Slaguglen Theo.  
 
Mette Thybo siger: ”museerne kom jo ikke med i den store hjælpepakke for sommeren. Men 
der er iværksat nogle puljer til særlige aktiviteter, som kan være med til at tiltrække noget 
af det publikum, som vi mangler fra forårets nedlukning. Derfor er vi også meget glade for 
at kunne forkæle vores publikum med disse ekstra aktiviter”. 
 
Naturama har tidligere haft stor succes med de såkaldte ”Dino Shows”, hvor publikum hører 
historien om Dinosaurnes liv og deres endeligt. Og en dinosaur i fuld størrelse har huseret 
på museet. Der går rygter om, at der er ankommet endnu en dinosaur til museet, som 
angiveligt er fundet i nærheden af Faxe Kalkbrud. Dino shows er derfor også en del af 
Naturamas aktiviteter i løbet af sommeren. 
 
Mette Thybo henviser i øvrigt til Naturama’s hjemmeside naturama.dk hvor man til enhver 
tid kan se dagens program. 
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