
 
 

 
Svendborg den 7. november 2022 

 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Massiv opgradering på Naturama i Svendborg skaber nye og bedre 
oplevelser for publikum. 

 
Svendborgs Naturhistoriske Museum blev i 2005 til Naturama. Målet var at skabe en totaloplevelse i lyd og 
lys. Med teatrets virkemidler. Det nye Naturama blev fra begyndelsen en succes og har sidenhen inspireret 
tusinder til mere opmærksomhed omkring naturen, gennem den fascinerende totaloplevelse, som kunne 
opleves på museet. 
 
16 år er gået siden det nye Naturama blev skabt. Nu er det tid til fornyelse. Museet har gennem en stor 
bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond fået mulighed for en større opgradering af anlægget i 
udstillingerne, især på lydsiden. 
 
Fremover vil intelligente højtalere simulere lyde fra naturen. Fra regnen i skoven til lyden af en rislende bæk 
og bølgebrus fra en storm over oceanerne. Gæsterne vil kunne fornemme fugleflokke, der flyver rundt i 
rummet, hylende ulve, der omringer en galoperende flok vildsvin og lyden fra en supertanker, der pløjer sig 
vej over havet over 
hovederne på hvalerne. 
 
Mette Thybo siger: ”I et stort hus som vores, hvor virkemidlerne er så avancerede, har vi behov for løbende 
fornyelse af teknikken. Den nye digitale teknik gør det muligt for os at forandre udstillingerne løbende og 
sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Ikke mindst i forhold til den energi vi bruger. Frem for alt vil 
fornyelsen skabe en endnu stærkere fornemmelse af selv at være midt i naturen. Det er alt sammen med til 
at styrke fortællingen om, hvordan vi bevarer naturen”.  
 
Bevillingen fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er på 500.000 kroner og arbejdet med det nye anlæg 
forventes klar til præsentation for publikum, når Naturama åbner dørene for sæson 2023 onsdag 8. februar. 

 
Yderligere oplysninger 
Mette Thybo, telefon 2488 6245 
Mads Dirckinck-Holmfeld, telefon 4016 1450 

 
 
 
 

 
Naturamas nye Lys- og lydanlæg er støttet af Aage og Johanne Louis Hansens Fond 

 

 
 

 


