Årsberetning 1999

Tuborg Havnevej 7 - 2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 info@experimentarium.dk

Årsberetning 1999

løbet af 1999 modtog Experimentarium i alt 334.578 besøgende, således at der
ved udgangen af 1999 havde været i alt 3.211.869 besøgende siden åbningen
den 9. januar 1991.

Experimentarium har åben 360 dage om året. Siden åbningen har
Experimentarium således været åbent 3.233 dage, hvormed det kan konstateres,
at Experimentarium siden åbningen i januar 1991 har haft 994 besøgende i
gennemsnit pr. dag, 7 dage om ugen, 360 dage om året!

Det gode besøgstal - også i 1999 - skyldes først og fremmest den fortsatte succes
med særudstillingen Sport & Krop!, som allerede i sidste kvartal af 1998 havde
trukket mange besøgende til Experimentarium. Men også BørnePavillonen, der
indviedes den 4. februar 1999 som en ny tema-ø i hovedudstillingen henvendt
mod de mindre børn, har været meget populær hos Experimentariums
besøgende.

Den 7. oktober 1999 indviede undervisningsminister Margrethe Vestager
særudstillingen Robotten Er Løs, som byggedes op omkring to værksteder, der
introducerede Lego Mindstorms robotterne for vort - primært - yngre publikum.
Udstillingen omfattede herudover en række Lego aktiviteter, samt robotter fra
Asea Brown Bovery A/S, Siemens A/S samt fra Danmarks Tekniske Universitet.

Skoleelever strømmer stadig til
Experimentariums primære målgruppe er skoleeleverne og lærerne. I 1999 kom
der 103.096 elever og lærere på besøg. Experimentarium har i årene 1997 - 1999
haft ikke mindre end 329.771 elever og lærere på besøg, hvilket svarer til mere
end halvdelen af den danske folkeskoles elever! Børn og unge under 14 år udgør
ca. 180.000 besøgende årligt, hvilket svarer til omkring tre danske
ungdomsårgange.

Experimentarium præsenter hver dag omkring 15 særlige aktiviteter for
publikum. Det drejer sig om dissektion af øjne, lunge, lever eller hjerte. Det kan
også omfatte tryk demo, farve show på Store Scene, om mikrobølgeovnens
mysterier, brint og helium, chokoladeværkstedet o. m. m. Udover disse daglige
tilbud kan skoleklasserne bestille særlige værkstedsaktivteter for en beskeden
pris - for tiden 250 kr. pr. klasse. De mest populære værksteder er
chokoladeværkstedet og Robolab-værkstedet fra Lego, som har fået stor
bevågenhed i tilknytning til særudstillingen Robotten Er Løs.

Hjernen på rejse i Europa Særudstillingen Hjernen har været udstillet på
Naturhistorisk Riksmuseum i Stockholm i perioden fra den 26. november 1998 31. maj 1999. Udstillingen åbnedes herefter på Naturhistorisches Museum i Wien
den 12. september 1999 og var åben frem til den 12. marts 2000. Der er indgået
aftaler med tre yderligere museer og science centre, således at Hjernen
præsenteres i Lissabon, Leiden og Bruxelles frem til juni 2002. Udstillingen er nu
set af mere end 600.000 personer.

Særlige dage i 1999
I april 1999 indviedes et kosmetikværksted, som er udviklet med midler fra
ECSITE’s Chemistry Project, som er finansieret af den europæiske kemiske
industrisammenslutning, CEFIC. Værkstedet omfatter en første registrering af
kosmetik efter samme princip som de fra fødevareingredienser kendte E-numre.

Experimentarium har medvirket i Københavns Kommunes Miljøuge, Copenhagen
Green Mermaid Festival; i Gentofte Kommunes Kultur- og Festdage samt - i
samarbejde med Wonderful Copenhagen - Kulturnatten, som på Experimentarium
resulterede i 1400 besøgende i tidsrummet fra kl. 18 - 24.

I tilknytning til årets præsidiemøde afholdt Experimentarium den 7. september
1999 en velbesøgt konference om unges interesse for naturvidenskab og teknik,
som indledtes af forskningsminister Birte Weiss og omfattede indlæg fra Dansk
Industri og CO-Industri.

Vellykket fundraising lover godt for fremtiden

Året 1999 har også været præget af arbejdet med at skabe grundlaget for de
kommende års fornyelser af Experimentariums publikumstilbud. Først og
fremmest med udstillingen Future Body, men også med den gennemgribende
fornyelse af hovedudstillingen, som er finansieret og planlagt gennemført i tre
etaper fra efteråret 2000 til efteråret 2002. Endelig er det lykkedes at finansiere
en udvidelse af den nuværende cafés faciliteter, således at skoleeleverne får
indrettet et ordentligt spiselokale i bygningens underetage.

Der er i alt rejst 24,4 mill. kr. til finansiering af disse aktiviteter, hvortil kommer
ca. 5 mill. kr. i sponsorater til Future Body. Hertil kommer Experimentariums
egenfinansiering, der udgør 8,7 mill. kr. Experimentarium bliver således i stand til
at investere ca. 38 mill. kr. i nye udstillinger og en forbedring af bygningens
faciliteter. En meget tilfredstillende situation, som kun har været muligt fordi en
lang række store, almennyttige fonde har besluttet at støtte Experimentarium i et
meget betydeligt omfang. Med et forventet besøgstal på 360.000 er budgettet for
år 2000 i balance.

Årets resultat, -7,055 mill. kr., er af bestyrelsen besluttet trukket fra
dispositionsfonden. Der er ikke i den forløbne del af 2000 indtrådt hændelser,
som har betydning for fondens økonomiske situation pr. 31. december 1999.

