
	

	

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Svendborg 30. august 2022 

 
PRESSEMEDDELELSE 

 
Et eksklusivt møde med Lars Mikkelsen og 200+ børn med Sebastian Klein 

SVEND22 sætter sit præg – også på Naturama. 
 
Mandag blev SVEND22 Filmdage skudt igang på Naturama. Fyns Stiftstidendes kulturredaktør 
Klaus Knakkergaard havde Lars Mikkelsen i den varme stol for en snak om DRs store satsning Vilde 
Vidunderlige Danmark. Med Lars Mikkelsens karakteristiske stemme som fortæller og en fantastisk 
billedproduktion fremstår serien som et fyrtårn blandt DRs produktioner de senere år. Og den 
kærlighed til den danske natur, som serien er et udtryk for, er som var den taget ud af Naturamas 
mission om at ”inspirere til bevarelse af naturen…” 
 
Lars Mikkelsen og Klaus Knakkergaard fik selskab at seriens producent Henrik Zachariassen, som 
fortalte om den tekniske side af produktionen og om hvordan de medvirkende dyr blev behandlet 
ordentligt gennem hele forløbet. Men han understregede også at naturfilm ikke er let at producere. 
For naturen gør ikke altid som vi vil have den til – når vi vil have den til det. 
 
DRs serie Vilde Vidunderlige Danmark kan ses gratis på dr.dk. 
 
Allerede tirsdag morgen blev Naturama oversvømmet med glade børn der, i selskab med Sebastian 
Klein, hørte om de farlige dyr i naturen. Børnene var 1., 2. og 3. klasser fra skolerne i Svendborg, 
som viste hvordan de både kunne skraldgrine, gyse og være musestille afhængigt af Sebastians 
historier. 
 
Direktør Mette Thybo siger: ”Vi er glade for at SVEND bruger os mere og mere. Det handler jo for os 
på Naturama om at få nye målgrupper ind i huset til at høre gode historier, som har udgangspunkt i 
naturbevarelse. Lars Mikkelsen og Sebastian Klein gør i og for sig det samme. På helt forskellige 
måder. Men med den samme dagsorden; at inspirere os alle sammen til at bevare vores natur”. 
 
 
Yderligere oplysninger 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld telefon: 4016 1450 


