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Fjord&Bælt fejrer åbning med gratis bøger til de mindste
Nu åbner Fjord&Bælt igen med skoleklassebesøg, sand på gulvet, pighvarudstilling, weekendgaver til de
små og spænding om de nye marsvineunger, Eskild og Saga.
På onsdag d. 28/4 slår Fjord&Bælt dørene op igen efter 133 dages corona-nedlukning, og det skal fejres.
”Vi har netop inviteret 3 skoleklasser fra Kerteminde Byskole til åbningsdagen, og de sagde straks ja tak. Så
der bliver liv i centret fra starten” fortæller Mette Thybo, direktør for Fjord&Bælt.
”Jeg tror, at der er stor sult på at komme ud og få lov til at besøge attraktioner igen, bare alle coronareglerne overholdes. Og det gør vi naturligvis. Vi er selv ekstremt sultne på at få besøg igen. Vi har ikke
kedet os i lock-down perioden, men vi har savnet vores gæster, ikke mindst børnene. Fra på lørdag d. 1/5
har vi derfor også udlovet et gratis et eksemplar af bogen ”Den Lille Hokus Pokus – Krabben Konrad fra
Kerteminde på Eventyr” til de første 50 børn under 10 år, der gæster os” fortæller Mette Thybo.
Kæmpekrabben Konrad, der er skabt af genbrugskunstneren Thomas Dambo, er blevet Fjord&Bælts nye
vartegn, som den står der foran indgangen til stedet og byder velkommen. Kæmpekrabben er lavet af
affaldsplast og er blevet sat op mens vi har haft lukket. Og Konrad allerede blevet et populært ”selfie-spot”
i Kerteminde selvom ingen har været indenfor i 133 dage.
En ny særudstilling om pighvar står klar til gæsterne med sand på gulvet og en kæmpe pighvarmodel gemt i
sandet. Pighvar bliver det store tema i det kommende år med pighvaropdræt fra æg til udsætning og
madoplevelser med pighvar.
Lukkeperioden har slutteligt givet de to nye beboere, marsvinene Eskild og Saga, den bedst tænkelige start
på Fjord&Bælt. Forskere og dyretrænere har kunnet koncentrere sig 100% om de nye beboere, som idag er
fuldt ud integreret og stortrives på centret.
”Vi glæder os alle sammen til igen at få den daglige kontakt med gæsterne og spændt på at præsentere,
hvor godt det går med de nye marsvin. For sammenhængen mellem gæsterne, formidlerne og forskerne er
jo helt unik for Fjord&Bælt. Forskningen om havets dyr bliver til formidling og oplevelse for vores gæster,
når vi præsenterer dyretræninger og fodringer. Og først med åbningen for publikum kan vi realisere vores
mission at inspirere til bevarelse af naturen omkring os – gennem oplevelse, fascination og forståelse”
slutter Mette Thybo.
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