
	

	

 
 

Svendborg 14. januar 2022 

PRESSEMEDDELELSE 
Ny børnekanal på Naturama 

Studerende Luna Woer skaber formidling til børn på Naturama. 
 
Nu får Naturama sin egen børnekanal på YouTube, hvor Naturama’s formidlere taler direkte til børnene i et 
unikt univers.  
Luna Woer, der studerer på serviceøkonomuddannelsen i Svendborg har skabt en række programmer, her i 
blandt ”Miniforskerne”, hvor børn i alderen 7-10 år skaber deres eget forskerunivers. Programmet handler om  
hvordan børnene sammen skal løse eller undersøge naturvidenskabelige opgaver, under kyndig hjælp fra 
Naturama’s biologer og formidlere. Nogle opgaver kan de børn, som ser med bag skærmen, selv løse. Andre 
opgaver skal løses sammen med deres familier. Miniforskerne, som Luna vil producere, er blot et ud af flere 
programserier på den nye kanal, der har fået titlen ”Naturama News”. Målet med projektet er, at børnene 
aktivt går ind i emner, med naturen som det bærende element.  
  
Luna Woer siger: ”Børn skal have det sjovt, når de lærer noget. Det er i virkeligheden essensen af projektet. Vi 
laver et univers hvor det er lysten som driver værket. Det handler om at give børnene lyst til, selv at udforske 
naturen eller lave små forskerprojekter med deres familier. Og så skal det selvfølgelig give børnene lyst til, 
også at besøge Naturama!” siger Luna Woer og fortsætter, ”I dag bruger Naturama deres hjemmeside, 
Instagram, Facebook og LinkedIn. Platforme der alle egner sig til det mere voksne publikum. Derfor så jeg det 
som en oplagt mulighed at skabe formidling til børnene på YouTube, som i forvejen hører til børnenes 
fortrukne medier. Det er helt fantastisk for mig at kunne skabe noget, der rent faktisk er brug for fremfor at 
sidde og nørde i skolen med fiktive projekter. 
  
Luna Woer, studerer på serviceøkonomuddannelsen i Svendborg. Hun har allerede afsluttet speciale i 
Eventmanagement og Film i oplevelsesøkonomi og her spirede lysten til at formidle naturoplevelser til børn. 
Allerede i begyndelsen af Luna’s studie var hun på skolebesøg på Naturama og opholdet var med til at sætte 
noget i gang hos hende. Samtidigt har Luna fritidsjob på et bo- og aflastningssted i Svendborg, for børn med 
både fysiske og- eller psykiske udfordringer i hverdagen. Børn der ikke nødvendigvis har samme mulighed for 
at komme rundt og besøge Svendborgs mange kulturelle muligheder, her i blandt Naturama.  
 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld siger: ”Vi kan lære en masse om de unges brug af sociale 
medier ved at arbejde med de studerende. De er naturligt nok selv unge. Så selvom Lunas projekt handler om 
læring, indenfor hendes fagområde, så er det i lige så høj grad os på Naturama der lærer noget af Luna. Det er 
i øvrigt helt oplagt at vi, som kulturinstitution, giver de studerende mulighed for at prøve kræfter med deres 
fag. På den måde kan vi ”suge” rigtig god læring ud af hinanden”. 
  
Naturama News vil kunne ses på youtube.com/naturamasvendborg, hvor vi arbejder målrettet på at kunne gå live med de første 
programmer, allerede i starten af foråret.  
Projektets tilblivelse kan løbende følges på Naturama’s Facebook og Instagram feed. 
Kontakt: Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, tlf.: 4016 1450. 


