
PRESSEMEDDELELSE NORDSØEN OCEANARIUM 
 
Nordsøen Oceanarium totalrenoveret for 54 millioner 
Nyt oplevelsesunivers på Nordeuropas største akvarium 
 
Akvarier, udstillinger og interaktiv læring smelter sammen, når Nordsøen Oceanarium den 5. 
juni slår dørene - og glughullerne - op for "Ekspedition Nordsøen": et nyt oplevelsesunivers til 
54 millioner kroner. Nordeuropas største akvarium er blevet gennemrenoveret og et nyt 
koncept for leg og læring er blevet skabt. Nyheden indvies af Protektor Grevinde Alexandra 
ved et arrangement den 5. juni for særligt inviterede. 
 
Camouflér dig som en fladfisk. Bevæg dig rundt i et skibsvrag. Find ud af hvem i din familie, 
der er lige så stærk som en krabbe. Det er blot nogle af oplevelserne, der venter besøgende 
hos Nordsøen Oceanariums nye attraktion "Ekspedition Nordsøen".  
 
Den oprindelige museumsbygning fra 1984 er siden september 2009 blevet totalrenoveret for 
54 millioner kroner og genåbner den 5. juni med fem nye akvarier og et helt nyt 
oplevelseskoncept under navnet "Ekspedition Nordsøen". I stedet for blot at betragte 
akvarierne, inviteres besøgende med ud på ekspedition, hvor de kan besøge syv 
destinationer i Nordsøen og løse forskellige opgaver undervejs.  
 
På ekspeditionen mødes man af et stort reliefkort, som viser det hav og de destinationer man 
skal udforske. Oven over hovedet på de besøgende hænger det store ekspeditionsskib, hvor 
man bydes velkommen af værten Skipper og hans fire besætningsmedlemmer Forsker, 
Fisker, Dykker og kok. Ombord kan man stå på broen og navigere i forskelligt vejr, besøge 
Skippers lukaf og få gode tips af kokken til hvordan man får fisk på tallerkenen. Hver 
destination er udformet som et akvarium, der viser det aktuelle levested i Nordsøen og 
gengiver det så autentisk som muligt. Et af akvarierne rummer eksempelvis en kopi af vraget 
Stornoway, der ligger delvist inde i det store akvarium men også stikker ud og dermed tillader 
gæsterne at opleve det indefra.  
 
"Vi har lavet noget, som ikke er set før i akvarieverdenen, nemlig en sammensmeltning af 
akvarier, udstillinger og interaktiv læring for børn og voksne. Gæsterne involveres på en helt 
ny måde, hvor vi i højere grad stimulerer forskellige sanser og indlæringsmetoder", siger 
Direktør for Nordsøen Oceanarium, Jens Otto Størup.  
 
Hele projektet har haft et budget på 54 millioner kroner. Arkitektur og design i den 
nyrenoverede bygning er udviklet i tæt samarbejde med Søren Robert Lund Arkitekter. 
Hovedudvikler bag hele formidlingskonceptet er Asta Wellejus, tidligere udviklingsdirektør i 
Zentropa koncernen, fra firmaet Die Asta Experience. "Ekspedition Nordsøen" åbner for 
besøgende lørdag den 5. Juni klokken 11.00. 
 
Find mere information om "Ekspedition Nordsøen" på www.ekspeditionnordsoen.dk.  
 


