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Naturama åbner sæson 2023 efter rekordår 

2023 indledes med hele to nye særudstillinger og stort foredragsprogram i TorsdagsTanker. 
 

Onsdag den 8. februar åbner Naturama igen, og samtidigt klippes snoren over til særudstillingen ”ÆG”. 
Udstillingen viser et udpluk af en af verdens største ægsamlinger. Hundredvis af æg viser, hvordan det 
runde vidunder er et biologisk mirakel og et vidnesbyrd om, hvordan naturen på smukkeste vis tilpasser 
sig sine omgivelser. 
 
Direktør Mette Thybo siger, ”Vi råder over en forrygende samling på ikke mindre end 22.221 fugleæg. 
Vi har valgt at vise et udpluk, så vi kan fortælle, hvordan ægget er en vigtig brik i vores 
evolutionshistorie. Dinosaurerne lagde æg, ligesom fuglene gør det i dag. Så ud over at æg i sig selv er 
smukke, fortæller ægget om en udvikling, der går millioner af år tilbage, og som faktisk er en vigtig brik 
for livets udvikling på jorden i dag”. 
 
Udover de mange smukke og spændende æg viser udstillingen malerier af den verdenskendte 
kunstmaler Johannes Larsen, og børnene kan få taget en selfie midt i en kæmpe havørnerede. 
 
Musik og ældgamle fossiler 
 
Nyhederne på Naturama spreder sig hen over foråret. Til påske åbner udstillingen 

Rock Fossils–on Tour. Her kan gæsterne, store som små, opleve kæmpeforstørrelser af hundrede-
millioner år gamle sære forstenede skabninger som for eksempel børsteorme i overstørrelse – i 
rockmusikkens tegn!  
 

Mette Thybo, ”Udstillingen Rock Fossils–on Tour handler om forsteninger, der alle er opkaldt efter 
kendte rockmusikere. Udstillingen åbner 1. april. Og nej, det er ikke en aprilsnar. Det er virkeligt sandt: 
Forskerne, der har fundet fossilerne, har brugt de største rockmusikeres navne til at navngive de 
ældgamle fund. Glæd jer til fx. at møde Jaggermeryx naida, et flodhestelignende fortidsdyr opkaldt 
efter Rolling Stones’ Mick Jagger”. 
 

TorsdagsTanker – foredrag og debatter hele året 
 

Allerede torsdag den 9. februar går TorsdagsTanker i luften med sit store program med spændende 
foredrag og debatter. Sammen med TV2 Fyn arrangeres en debataften om vi skal tillade kronvildt som 
en del af Fyns vilde natur. Der er fri adgang (mod tilmelding) til arrangementet. 

Hele programmet for TorsdagsTanker kan ses på www.naturama.dk/torsdagstanker 

 
Naturama åbner sæson 2023 onsdag den 8. februar klokken 09.00. 
 
Yderligere oplysninger: 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, 4016 1450 
Direktør Mette Thybo, Naturama tlf.: 2488 6245 


