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Store forandringer
og stort potentiale
I 2014 lød startskuddet til en foranderlig periode
i Experimentariums liv. Efter års planlægning og
fundraising gik vi endelig i gang med at bygge det
nye Experimentarium.

Skolebesøg
61.535 skoleelever fandt,
trods manglende bro fra Nyhavn,
vej til Experimentariums
nye adresse på Papirøen.

Fremtidens eksperimentelle flagskib skal bygges op i og på
den gamle bygning i Hellerup, så hele Experimentarium
flyttede i starten af året ind til København. På blot 14 dage blev
udstillingerne flyttet til de gamle papirhaller på Papirøen, hvor
Experimentarium City åbnede 7. februar.

Færre besøgende, men masser af eksperimenter
Experimentarium City har det første år haft 33% færre besø
gende end forventet. Det skyldes dels, at adgangsforholdene til
øen er svære. En bro fra Nyhavn til Holmen skulle have løst den
udfordring, men broen, der var planlagt til åbning i efteråret
2013, ender med først at blive klar i løbet af 2015. Derudover har
kendskabet til Experimentarium City været svigtende – mange
tror fejlagtigt, at Experimentarium er lukket. Og vi har ikke haft
midlerne til i tilstrækkelig grad at udbrede kendskabet til vores
midlertidige udstilling. Så det har været en svær overgangs
periode for os.
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Kim Gladstone Herlev
“Vi vil give vores gæster
ekstraordinære oplevelser med
naturvidenskab – vi vil skabe
et science center i absolut
verdensklasse.”

Flytningen til Papirøen har dog givet os en unik mulighed for
at prøve nye ting af, inden vi i 2016 åbner det nye Experimen
tarium i Hellerup. Vi har fået værdifulde erfaringer i forhold
til både flytning af udstillingerne, gæsteflow og piloternes
formidling i det åbne rum, som vi kan høste af, når næste fase
af Experimentariums liv starter i en ny bygning med helt nye
muligheder.

Ny organisation gør klar til fremtiden
Også på det organisatoriske plan har 2014 budt på forandringer.
Experimentariums direktør gennem 26 år Asger Høeg beslutte
de i starten af året at træde tilbage. Asger har været med siden
Experimentariums fødsel og har tegnet det Experimentarium, vi
kender og elsker. Jeg vil gerne sige tak til Asger for hans man
geårige dedikerede indsats for naturvidenskabelig formidling.
Jeg overtog posten som administrerende direktør og dermed
også den store opgave at føre Experimentarium videre mod
fremtiden og vores nye bygning. Som bekendt tilhører den
moderne verden i høj grad dem, der interesserer sig for natur
videnskab og teknologi. Væksten i Danmark er afhængig af, at
vi uddanner os. Så vi har en vital opgave i at tænde gnisten hos
børn og unge og skabe en interesse, der kan øge rekrutteringen
til naturvidenskabelige uddannelser. Derfor har vi lavet en ny
og målrettet strategi for Experimentarium. Vi flytter fokus ind
mod kernen: Vores udstillinger.
Visionen er klar:
Experimentarium skal være et science center
i absolut verdensklasse.

Ekstraordinære interaktive oplevelser
Vi skal sikre, at gæsterne får ekstraordinære oplevelser med
naturvidenskab og teknologi. Det gør vi ved at kombinere vores
eksisterende og langvarige erfaring med formidling af natur
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Dissektioner og demoer
Vi har lavet 2.160 aktiviteter
for gæsterne. Heraf
900 dissektioner af hjerner,
hjerte-lunge systemet,
øjne og fisk, samt
366 demonstrationer af
hjertelungeredning.

videnskab med en innovativ tilgang til at løse vores udfordringer.
Vi skal udvikle vores interaktive formidling og bringe alle sanser
i spil, så gæsterne på Experimentarium kan undersøge, afprøve,
undres og inspireres. Både vores udstillinger og aktiviteter og
hele bygningen skal være et overflødighedshorn af oplevelser
med naturvidenskab og teknologi til familien og skolen.

Skolernes Innovationsdag 2014, hvor 8.000 elever fra skoler
over hele landet en hel dag havde innovation på skoleskemaet.
Antallet af deltagende elever steg i 2015 til omkring 23.000
elever. Vi skal fortsætte den udvikling og sikre, at vi får en
endnu stærkere placering i undervisningen.

Fokus rettet mod nyt Experimentarium
Forskningsbaseret udvikling
Forskning i PULS
I 2014 har vi inkorporeret
forskning i designprocessen
i udstillingen PULS –
hverdagen på hovedet.
Se mere på side 16.

For at nå dertil skal vi arbejde fokuseret i vores udvikling og sy
stematisk lære af vores egen praksis. Derfor bruger vi forskning
og evaluering til at skabe en klar sammenhæng i de enkelte
projekter og udstillinger, og ikke mindst imellem projekterne.
Forskning og brugerinvolvering bruges i designprocessen
til at kvalitetssikre vores produkter. Det sikrer, at vi udvikler
det rigtige til definerede målgrupper. Samtidig udvikler vi eva
lueringsmetoder, der systematisk synliggør vores udviklingsog samarbejdsprocesser og ikke mindst virkningen af vores
udstillinger. På den måde har vi et stærkt værktøj, der støtter
os som lærende organisation og hjælper os til at skræddersy
formidlingsprodukter, som både rammer målgrupperne og giver
den ønskede effekt hos gæsten.

I 2015 vil vi fokusere på, at byggeprojektet i Hellerup skrider
planmæssigt frem, og at vi får udviklet nye, ekstraordinære
oplevelser med naturvidenskab, så vi i efteråret 2016 kan åbne
dørene til et nyt science center i absolut verdensklasse.

Kim Gladstone Herlev,
administrerende direktør

Stor indflydelse på undervisning i skolen
Det seneste år har Experimentarium sammen med Undervis
ningsministeriet bidraget til at hæve niveauet for naturfags
undervisningen i folkeskolen. Vi har været med til at formulere
de nye Forenklede Fælles Mål til faget natur/teknik, som efter
forslag fra bl.a. Experimentarium ændrede navn til natur/tekno
logi. Derudover har vi været repræsenteret i et IT-udvalg nedsat
af undervisningsminister Christine Antorini med fokus på blandt
andet Ny Nordisk Skole. Det viser, at der rent politisk er kommet
større respekt for de uformelle læringsmiljøer. Skolerne har
klare mål, de skal leve op til, og det kan de ved at bruge Expe
rimentarium. Det viser den store tilslutning til vores initiativ
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Summary
Transforming
Experimentarium

More in English
Income statement and Social
accounts for 2014.

2014 was a year of great change for
Experimentarium. February 7th we opened
our temporary exhibition Experimentarium
City in Copenhagen on Papirøen. Meanwhile
the old building in Hellerup, Copenhagen is
being rebuilt to house our future science centre.

Fewer visitors
The temporary exhibition had 33% fewer visitors than expected,
partly because Papirøen is difficult to access. But we used the
temporary location to test new ways of communicating science,
handling guests and to collect valuable experiences for when
we move back to the new Experimentarium in Hellerup,
Copenhagen in the fall of 2016.

World-class science centre
Our organization has also changed. Asger Høeg, director of
Experimentarium for 26 years, decided to resign. He is now
dedicated to managing the building project. The executive
board appointed former deputy executive director Kim Glad
stone Herlev as new executive director. He delivered a new
strategy for Experimentarium, where the focus is on developing
our interactive exhibitions in order to become a world-class
science centre.

To get there we will further develop our core competencies:
creating interactive exhibitions, shows and demonstrations.
We will continue to be leaders in interactive science dissemina
tion, by being innovative and uniting all senses, hands-on and
technology in order to create transforming experiences for our
guest. This includes broadening our target group to also include
preschoolers.
Overall we will create a great variety of activities to ensure that
regardless of age or knowledge we offer content and ways of
communication that affect the entire target group.

6 | Årsberetning 2014

The new Experimentarium
In 2014 the building in Hellerup has been partly torn down, but
now it is being rebuilt and during 2015-16 it will be transformed
into a landmark that will house the world-class science centre
Experimentarium.
The building budget is 378 million DKK, and so far we have
fundraised 339 million. We have also raised 83 million DKK
for new exhibitions. We are grateful for the goodwill from
foundations, companies and others who support the mission
of Experimentarium.

Ny organisation
2014 bød på ny administrerende direktør, ny organisation og en ny strategi,
som skal gøre Experimentarium klar til fremtiden. Mød den nye direktion,
der fortæller om det kommende års fokusområder. Og hør bestyrelsens udsagn
om deres engagement i Experimentarium.

I begyndelsen af 2014 besluttede Experimentariums direktør
gennem 26 år, Asger Høeg, at træde tilbage. Asger Høeg er
stadig ansat på Experimentarium som projektdirektør for
udbygningsprojektet i Hellerup, hvor han styrer nedrivning
og opbygning af det nye Experimentarium med fast hånd.
Som ny administrerende direktør valgte bestyrelsen tidligere
viceadministrerende direktør Kim Gladstone Herlev. Kim tiltrådte
stillingen som administrerende direktør 1. juli 2014.
Kim Gladstone Herlev lancerede i september en ny strategi for
Experimentarium. ”Det er en kæmpe opgave, vi står foran med
etablering af et nyt Experimentarium. Vores strategi er at rette
fokus på Experimentariums kerne, som er interaktive udstillinger.
Vi skal koncentrere vores indsats 100% på at udvikle nye ud
stillinger og aktiviteter til det nye Experimentarium og sikre, at
vores gæster får en optimal oplevelse, hver gang de besøger os.

Gennem hands-on formidling vil vi skabe transformationer
og levere helhedsoplevelser til familier og skoler i vores
science center,” siger Kim Gladstone Herlev.

Direktionen
Der er sket en omstrukturering af organisationen. Den nye
direktion består af:
•	Kim Gladstone Herlev – Administrerende direktør
•	Lone Isaksen – Udviklingsdirektør
• Mette Broksø Thygesen – Kommerciel direktør, CCO
•	Hanne Hack Larsen – Driftsdirektør
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Kim Gladstone Herlev – Administrerende direktør
”Experimentarium er i gang med sit største projekt nogensinde
– et helt nyt science center! I 2015 vil jeg gøre, hvad der står
i min magt for, at byggeriet og de nye udstillinger bliver klar
til tiden. Vi skal sikre, at gæsterne får oplevelser med natur
videnskab og teknologi, de aldrig har fået før. Den opgave kan
Experimentarium kun løse med hjælp fra omverdenen. En stor
del af min indsats vil jeg bruge på at indgå samarbejder med
fonde, virksomheder og andre interessenter og sikre opbakning
til vores ambitiøse projekt.
Vi skal fastholde organisationens fokus på at lykkes med
missionen og arbejde koncentreret og målrettet på at udvikle og
producere nye udstillinger og aktiviteter med naturvidenskab
og teknologi som omdrejningspunkt. Vi skal samtidig sørge for,
at alle i Danmark bliver klar over, at Experimentarium rummer
uendelige oplevelser til hele familien og skoleklassen. Heldig
vis har vi mere end 24 års erfaring med at udvikle og drive et
interaktivt science center, så jeg er fuld af optimisme og glæder
mig helt vildt til alt det spændende, der ligger foran os!”

Direktionen

Lone Isaksen – Udviklingsdirektør

Mette Broksø Thygesen – Kommerciel direktør, CCO

Hanne Hack Larsen – Driftsdirektør

”2015 byder på en af de mest spændende opgaver i min tid på
Experimentarium. Vi skal i Udviklingsafdelingen sikre, at alle
de individuelle udstillinger bindes sammen i en visuelt stærk
og forståelig ramme til det nye Experimentarium. Det bliver
et netværk af oplevelser, der skal fremstå forskellige og over
raskende samtidig med at vores gæster har let ved at finde vej
rundt på de mange etager. Derfor bliver det utroligt vigtigt for
mig at sikre, at alle projektgrupperne forstår den kontekst, de
arbejder i, så vi kan skabe en samlet oplevelse for gæsterne.”

”Jeg glæder mig til at sætte strategisk, visuelt og kommunikativt
fokus på Experimentariums nye brand. Vi skal stille skarpt på
Experimentariums dna og sikre, at branduniverset er integreret
i alle forretningsområder for derved at skabe synergi og merværdi
til ét samlet Experimentarium. Måden vi kommunikerer på,
måden vi modtager vores gæster på og ikke mindst gæsternes
oplevelse i udstillingen skal komplementere branduniverset.

”Vi går en spændende periode i møde – en periode præget
af planlægning, budgettering og ibrugtagning af det nye
Experimentarium på Tuborg Havnevej. Vi er så småt gået i gang
med at forberede selve tilbageflytningen af både medarbejdere,
værksteder, inventar og udstillinger.

Forude ligger et grundigt analysearbejde i forhold til at kon
kretisere Experimentariums fremtidige behov for forretnings
systemer og registrering af gæstedata, så vi bliver i stand til at
kommunikere målrettet og yde vores gæster en personlig og
nærværende service. En ny historiefortælling er ved at tegne
sig, og jeg glæder mig bravt til at bidrage positivt til relancerin
gen af et nyt Experimentarium.”
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Jeg glæder mig til endnu et godt år med vores gæster, og ikke
mindst til at planlægge fremtidens gæsteservice og den daglige
naturvidenskabelige formidling i udstillingen. Det kræver også,
at vi får etableret nye driftsrutiner som fx reparation af opstil
linger, vedligeholdelse af bygningen, krav til IT–systemer osv.
De nye omgivelser stiller krav til piloterne, som også i frem
tidens Experimentarium kommer til at spille en væsentlig rolle.
Vi er ved at definere og planlægge piloternes virke i det nye
hus. Målet er at sikre, at vores mange gæster er i centrum og
fra første dag oplever service i høj kvalitet.”

Bestyrelsen
Bestyrelsen skal de kommende år sikre,
at det nye Experimentarium i Hellerup
føres sikkert i havn. Mød den nye bestyrelse
af maj 2015 og hør om deres engagement
i Experimentarium.

Jannik Johansen – Formand for bestyrelsen

Hans Peter Jensen – Næstformand for bestyrelsen

Rektor, Frederiksberg Gymnasium

Efor, Egmont H. Petersens Kollegium

”Det er et privilegium at have været med til at forme Expe
rimentarium gennem hele dets levetid. Jeg brænder for, at
naturvidenskab skal være et led i den almene dannelse af alle
landets borgere – ung som gammel – og Experimentarium er
en af de vigtige spillere på den bane. Jeg glædes, når vi lykkes;
når man kan mærke at udstillingen summer af liv, generationer
undres og leger sig til ny viden.

“Jeg har været med i Experimentariums bestyrelse i 18 år, og det
har været en stor fornøjelse hele vejen igennem. Jeg er med min
naturvidenskabelige baggrund af den opfattelse, at der ikke kan
gøres nok for at promovere naturvidenskab og teknologi, som jo
har den allerstørste betydning for en bæredygtig udvikling af den
verden, som vi bor og lever i.

Jeg bidrager i bestyrelsen med et skarpt blik på, hvor vi er
uddannelsespolitisk i Danmark og jeg forsøger at bringe resten
af bestyrelsens ekspertiser i spil under og imellem møderne.
Vi ser alle frem til åbningen af det nye Experimentarium – et
science center, der vil begejstre og tiltrække mange gæster og
dermed skabe en sund økonomi, der er forudsætningen for, at vi
kan drive Experimentarium og opfylde vores målsætning.”
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Experimentarium har været et vigtigt omdrejningspunkt i popu
lariseringen af naturvidenskab i Danmark, på samme måde som
videnskabsmuseer har været det i en lang række andre teknisk
veludviklede lande i verden. I øjeblikket er vi i gang med en om
fattende renovering af vores bygning i Hellerup, og når den
er fuldendt, glæder jeg mig til den storstilede genåbning af
Experimentarium til næste efterår.”

Bestyrelsen

Fritz Schur

Lene Lange

Marion Hannerup

Kammerherre, generalkonsul

Professor, BioEngineering Center, DTU

Kommunikationsdirektør, Dansk Industri

Bestyrelsesformand eller adm. direktør for selskaberne
i Fritz Schur Gruppen.

”Jeg brænder for Experimentariums virke og formål: At øge
interesse, kendskab og forståelse for naturvidenskab og tekno
logi. Viden og indsigt styrker både samfundet og den enkelte
til at møde morgendagens udfordringer med at passe bedre på
verden og bruge de teknologiske muligheder klogt. Experimen
tarium formidler viden og læring via aha-oplevelser og overra
skelser, pirrer nysgerrigheden, og giver inspiration og lyst til at
vide endnu mere. Jeg er selv forsker inden for naturvidenskab
og bioteknologi; og en aktiv formidler af ny viden; fascination
af naturens kompleksitet og kærlighed til fag-feltet bærer histo
rien ud over rampen. Det er denne baggrund, jeg bruger som
basis for mit virke i Experimentariums bestyrelse; kombineret
med bred erfaring fra danske og internationale bestyrelser og
organisationer.”

”Danmark lever af gode ideer. Kreative og nytænkende iværk
sættere, der skaber og videreudvikler høreapparater, termosta
ter, vindmøller, medicin og andre produkter i verdensklasse er
grundlaget for Danmarks fremtidige velstand. Når vores gæster
går rundt på Experimentarium, skal de gerne forstå lidt mere om,
hvordan viden om teknik og naturvidenskab har ført os til den
verden, vi i dag lever i. Jeg har arbejdet med at formidle kompli
ceret stof gennem hele min karriere som journalist, redaktør og
kommunikatør – både nationalt og internationalt. Jeg håber, at
jeg kan være med til at understøtte Experimentarium i at give
vores besøgende lyst til at lege og eksperimentere – uanset
hvad de i øvrigt arbejder med til dagligt. Experimentarium skal
gerne være med til at plante et opfinderfrø i alle vores gæster, så
Danmark også fremover kan skabe nye produkter og løsninger,
der kan konkurrere på verdensmarkedet. Det vil give os råd til
fortsat at udvikle vores velfærdssamfund - til gavn for os alle.”

Bestyrelsesformand for SAS AB, F. Uhrenholt Holding A/S
og C.P. Dyvig & Co. A/S. Næstformand for Brd. Klee A/S.
Bestyrelsesmedlem i WEPA Industrieholding SE. Medlem
af bestyrelsen for Experimentarium siden 2003.
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Bestyrelsen

Minik Thorleif Rosing

Peter Kürstein

Lotte Holm

Professor i geologi ved Statens Naturhistoriske Museum,
Københavns Universitet.

Administrerende direktør, Radiometer.
Nytiltrådt bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for butik og entre

”Jeg forsker i livets tidligste historie på Jorden, og livets indfly
delse på Jordens udvikling som planet. Vores verdensbillede
og samfundsorden bygger i udtalt grad på viden tilvejebragt
gennem forskning. Jo bedre vi forstår den verden, vi lever i,
jo mere beriger den os. Derfor skaber formidling af forskning
store værdier i samfundet.

”Hvordan virker vores verden? Hvordan fungerer vores produk
ter? Hvordan fungerer jeg selv? Oplevelsesrejsen i vores verden
starter som barn og fortsætter hele livet! Der er tilsyneladende
ingen grænser for naturens innovation.

”I bestyrelsen er det min fornemste opgave at bidrage med input
fra den virkelighed, som Experimentarium eksisterer i og på
den måde være med til at skabe de bedste forudsætninger for,
at bestyrelsen kan træffe så rigtige og nuancerede beslutninger
som muligt.

Jeg ønsker, gennem mit arbejde i Experimentariums bestyrelse,
at udbrede kendskabet til Jorden og betydningen af menneskets
vekselvirkning med naturen.”

Experimentarium strutter af nysgerrighed, åbenhed og inno
vativ provokation. Hvert besøg på Experimentarium giver ny
uforglemmelig indsigt.”
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Mit fokus er vores formål, og jeg har en stærk interesse i at
bevare og udvikle et stærkt og økonomisk sundt science center
i verdensklasse! At sidde i bestyrelsen giver mig et mangesidet
indblik i forretningsførelsen i en kulturinstitution.”

Bestyrelsen

Sheena Laursen

Peer Raff Andersen

Karsten Madsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Ansvarlig for Internationale projekter

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Facility ansvarlig

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Undervisningsmedarbejder

”Jeg brænder for vores formål om at skabe interesse og be
gejstring for naturvidenskab hos den danske befolkning og er
taknemmelig for, at jeg, via bestyrelsesarbejdet, kan støtte op
om det.

”En velfungerende bestyrelse har brug for viden om
organisationens interne funktioner og daglige rutiner.

”At være en del af bestyrelsen som medarbejderrepræsentant
er utroligt spændende og udfordrende. Det giver mig mulighed
for at være med til at støtte udviklingen af Experimentarium,
både som arbejdsplads og som en vigtig institution i samfundet.

Mit fokus er at fastholde og forbedre Experimentariums gode
ry, både indadtil som et sted for kreative og glade medarbej
dere og udadtil som en attraktiv samarbejdspartner til formid
ling af naturvidenskaben både i Danmark og internationalt.
Konkret bringer jeg det engagement og de begrænsninger og
hverdags-udfordringer, der er på Experimentarium, med ind i
bestyrelsens forum, og gør mit bedste for, at de beslutninger,
der træffes, giver mening for Experimentariums medarbejdere
og gæster.”

Jeg brænder for Experimentarium, så jeg bruger min store
viden om drift og samarbejde mellem afdelingerne til at kvalifi
cere bestyrelsens arbejde, så vi tager højde for den virkelighed,
vores beslutninger skal føres ud i. Alt sammen for at sikre, at
Experimentarium fortsat er en af de mest succesfulde kultur
institutioner i landet.”
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I bestyrelsesarbejdet har jeg fokus på at biddrage med gode
ideer og erfaringer fra mit arbejde i publikumsafdelingen.”

Vintersport
Undervisningsminister
Christine Antorini deltog i
åbningen af særudstillingen
Vintersport. Her kaster hun
en snebold for fuld kraft efter
et mål. I udstillingen kunne
gæsterne i 2014 prøve flere end
25 fingerfrysende aktiviteter,
der viste naturvidenskaben
i vinteren som fænomen og i
forskellige vintersportsgrene.
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Experimentarium City
Experimentariums midlertidige udstillingsområde på Papirøen
åbnede i 2014. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og andre måder
at formidle på for at teste mulighederne til fremtiden.

Aktiviteter for gæsterne
Udover udstillingerne
har Experimentariums
gæster oplevet:
Forsøgsbar
Hjertelunge-dissektion
Laserskærer
Hjerte-lungeredning
Hjernedissektion
Fiskedissektion
Blækspruttedissektion
Sæbeboble-demonstration
Øjedissektion

Experimentarium åbnede 7. februar 2014 som midlertidig
udstilling på Papirøen i København. Udstillingen fungerer i den
periode, hvor Experimentarium i Hellerup bygges om. Selve ud
stillingen var et håndplukket udvalg af vores bedste opstillinger
fra Hellerup, der sammen med den ny-udviklede udstilling
Vintersport og den fantastiske beliggenhed overfor Skuespil
huset skulle tiltrække mange gæster. I efteråret genåbnede
også udstillingen Hjernen. Her sendes hjernen i skarp træning
for at blive hurtigere til at lære, dygtigere til at huske og bedre
til at koncentrere sig.

Lavt kendskab gav færre besøgende
Besøgstallet 2014 blev 33% mindre end forventet. Årsagerne er
mange. Broen fra Nyhavn blev forsinket og åbner først i løbet
af 2015. Vi ligger lidt gemt væk på Papirøen. Og vi har ikke haft
tilstrækkelige ressourcer til at kommunikere budskabet om
vores midlertidige opholdssted. Det betyder, at kendskabet til
Experimentarium City er lavt, og at nogle fejlagtigt tror, vi er
helt lukkede. Det er en erfaring, vi vil bruge, når det nye Experi
mentarium i Hellerup skal åbne i 2016 til at sikre, at vi bliver sat
markant på landkortet igen.

Vi eksperimenterer til fremtiden

72%

Helt generelt bruger vi tiden på Papirøen til at drage erfaringer,
som vi kan udnytte, når vi flytter tilbage til Hellerup i 2016.
Vi har lavet vores eget eksperiment, hvor vi i 2014 har testet
både praktiske, navigations- og formidlingsmæssige ændringer.

af gæsterne har
lyst til at komme igen

Vi har fx slået butik, entré og café sammen i et, hvilket giver
mulighed for at anvende medarbejderressourcerne bedre. Vi har
implementeret et nyt billetsystem, adgangsarmbånd med RFID,
der samtidig bruges som registrering i konkrete udstillinger
som Hjernen og PULS (vores nyeste udstilling åbnet i marts
2015), og vi gennemfører ind imellem arrangementer på den
åbne scene, mens udstillingen er åben for gæsterne.

af gæsterne
har besøgt os før

Alt i alt giver de forskellige eksperimenter os ny og værdifuld
viden, og vi får mulighed for at rette og tilpasse og dermed
forbedre vores udgangspunkt ved åbningen af det nye
Experimentarium i Hellerup.

Særligt fokus på personlig formidling
Også i formidlingen har vi afprøvet forskellige ting med hen
blik på fremtidens Experimentarium. Sommeren over lavede
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71%

70%
af gæsterne er
familier med børn

Gæsterne
Antal gæster: 196.295

vi udendørs formidling på pladsen ud mod havnebassinet.
Her formidlede vi med stor succes vores nærområde Havnen
gennem dialog og daglige fiskedissektioner. Ud over at ting
skal bygges anderledes til udendørs brug pga. vind og vejr,
opdagede vi, at der også er andre krav. Gæsterne agerer ander
ledes udendørs, lidt vildere end normalt. Det giver værdifulde
overvejelser i forhold til udviklingen af vores tagudstilling til
det nye Experimentarium.

2,5% 2%
7%

35%
Voksne: (68.570)

35%

31,5%
Skoler/institutioner (61.535)

22%

22%
Børn (43.254)

7%
Årskort (14.025)

2,5%
Arrangementer (4.854)

2%
Fribilletter (3.853)

31,5%

0,1%
Erhvervsklub-medlemskaber
(204)
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Vores blåklædte piloter, formidlerne, har i den midlertidige
udstilling fået en lidt anden rolle. De iscenesættes hver time
med aktiviteter, hvor de laver dissektioner af fx hjernen eller
laver naturvidenskabelige forsøg i forsøgsbaren. Her møder
gæsterne piloterne til inspirerende aktiviteter, hvor de i tæt
dialog bliver klogere på hjernen eller hjerte-lungekreds
løbet. Samtidig fortsætter vi samarbejdet med Trygfonden om
Livredderpiloter, som også laver aktiviteter om vand og baderåd
og hjerte-lungeredning. Den mere personlige formidling i ak
tiviteterne er populær hos gæsterne, og det viser, hvor vigtige
vores piloter er for gæsternes oplevelse. I det nye hus vil vi i
endnu højere grad bringe den personlige formidling i spil med
spektakulære show og aktiviteter.
I den nuværende udstilling har vi programlagt aktiviteterne
for en måned ad gangen, hvilket giver gæsterne og lærerne
mulighed for at planlægge deres besøg efter specifikke
aktiviteter.

PULS
hverdagen på hovedet
På udviklingsfronten har den
store satsning i 2014 været
udviklingen af udstillingen
PULS. Her har vi som
noget nyt bragt familier,
udstillingsudviklere og forskere
sammen i en co-design
proces. Brugerinddragelsen
meget tidligt i processen har
kvalificeret udviklingen af de
enkelte opstillinger og skabt en
udstilling, der inspirerer familier
til at få mere bevægelse ind i
hverdagen. Udfordringerne skal
løses i hold, hvilket giver en
udstilling, der sætter helt nye
standarder for fælles oplevelser.
PULS åbnede marts 2015.

Foredrag og
kommunikation
Experimentarium afholdt i 2014 otte naturvidenskabelige foredrag, Lundbeck
fond Lectures, i samarbejde med Lundbeckfonden. Mere end 1.400 gæstede
foredragene. Derudover leverede Experimentarium kommunikationsydelser
for Lundbeckfonden: 30 pressemeddelelser, 90 navneomtaler, samt 6 forskerportrætfilm af Lundbeckfond Fellows i forbindelse med en prisuddeling.
Se forskerportrættet af Claus Bønnelykke her.

Laserskæreren har kørt i

1.800 timer
Vores koloni af bladskærermyrer har spist ca.

90 appelsiner
Vi har brugt over

4.000 L sæbeboblevand
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Populærvidenskab
i aviserne
Experimentarium Medier har leveret populær
videnskabelige artikler til danskerne:
•	45 vidensopslag i MetroXpress
(i samarbejde med Lundbeckfonden)
•	156 korte nyheder i Weekendavisen
•	41 større artikler i Weekendavisens
videnstillæg Ideer
•	10 artikler i Weekendavisens
børnetillæg Faktisk
•	12% af artiklerne i Weekendavisen endte
på forsiden af tillægget!
Weekendavisen

# 41 10. oktober 2014

Monstergys. Virkelig god dansk film
om monstre, der invaderer byen.
Side 10

Efterårsferie. Se Danmarks største
torsk, klip et får eller tag på skattejagt.
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Operaens stjerner. Sceneteknikerne
styrer et 800 kilo tungt spejl i loftet og
et 75 meter langt rullegulv. Side 2-3
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Opsigtsvækkende hjerne-kampagne
Hjerneudstillingen åbnede den 12. oktober 2014. I den forbin
delse lancerede vi en opsigtsvækkende kampagne på facaden
til metro-byggeriet på Rådhuspladsen og ved Gl. Strand
ved Christiansborg.

Indsatsen gjorde blandt andet, at besøgende på websitet steg
med 33% i oktober sammenlignet med gennemsnittet.

Kulturnat med hjernefestival

I fire uger prydede de 30 meter lange plakater facaderne og
lagde op til hjernetræning til de forbipasserende og gav derved
en forsmag på udstillingen. Samtidig kørte 75 busser rundt i
Københavns gader med samme hjerneøvelser på bagsmækken.

Selve åbningen af Hjerneudstillingen skete på Kulturnatten.
Derfor holdt vi hjernefestival med foredrag og hjernedissektioner om aftenen, hvilket tiltrak 1.843 gæster og skabte
lange køer i indgangen. Det var langt flere gæster end forventet
og god start for udstillingen.

Hjernetræning på Facebook

Værdifuld markedsføring

Vi anvendte Facebook til en hjernetræningskampagne, som
i høj grad involverede brugerne. I alt blev vores hjerne
træningsøvelser vist 206.333 gange via potentielle gæsters
Facebook-profiler i oktober og november, øvelserne lagde i
høj grad op til dialog mellem brugerne. Det var en fordobling
i rækkevidde sammenlignet med de to forrige måneder.

Generelt har vores markedsføring været fokuseret på færre,
men større kampagneindsatser. Her er indsatsen blevet
fokuseret på content marketing, hvor det gælder om at levere
værdi og relevant indhold til brugeren i stedet for kun et bud
skab. Sociale medier er også blevet en større prioritet i forhold
til at involvere brugerne.
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Fremtidens Experimentarium
I 2014 tog vi for alvor hul på udbygningen af det nye Experimentarium.
Dele af den gamle bygning blev revet ned og er nu ved at blive etableret
på ny. Samtidig har vi haft stort fokus på at rejse penge til de udstillinger,
som endnu ikke er finansieret. Alt sammen for at vi 15. september 2016 kan
åbne et nyt fantastisk Experimentarium, som sætter nye standarder
for naturvidenskabelig formidling.
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Vi river det gamle
Experimentarium ned
I 2014 var den endelige beskrivelse af det nye Experimentarium
klar til at blive udbudt i seks storentrepriser og to bygherre
leverancer. Se entrepriserne og hvem der vandt dem i højre
side. Nedrivningen af det gamle Experimentarium begyndte
i juli. Den forreste tredjedel af bygningen er blevet revet helt
ned for at lave et stærkt fundament til det nye indgangsparti,
der krænger ud over forpladsen og indeholder den markante
helixtrappe og lysgalleri i 22 meters højde.

Entrepriser
Miljøsanering og nedrivning:
Søndergaard Nedrivning A/S
Råhus (Byggeplads,
jord, kloak, beton, stål,
lukning, belægninger):
HME A/S
Aptering:
Entreprenørfirmaet Einar
Kornerup A/S

Minipæle sikrer fundamentet
Da vi herefter skulle til at lave fundamentet til den nye byg
ning, stødte vi dog på udfordringer. De første prøveboringer i
undergrunden viste, at der var tør jord og moræneler, hvilket
er perfekt base til fundamentet. Men senere, da fundamentet
skulle etableres, viste boringer, at grundvandet stod højere end
forventet, og mange steder lå det stabile moræneler under lag
af jord og byggeaffald, som er blevet flyttet rundt på området,
inden tappehallen blev bygget. Samtidig varierer grundvandets
højde i undergrunden med en halv meter afhængig af tide
vandet, så når Øresund står højt, gør grundvandsspejlet i
Experimentariums undergrund det ligeledes.

Installationer:
Wicotec Kirkebjerg A/S
Trappe T7 og T8 (de to store
trapper i Galleri A og B):
CSK Stål
Solceller:
Entreprisen afgøres først i løbet
af sommeren 2015 for at afvente
ny teknologi.

Derfor var det en udfordring at få skabt et stabilt fundament til
de 40 indvendige søjler, som skal bære den nye bygning. Løs
ningen blev at hamre ca. 2.500 minipæle ned i undergrunden
til at bære søjlerne. Minipælene rammer ned i moræneleret og
skaber en stabil base, som bygningen kan hvile på.

Bygherreleverancer
CTS og ABA: Siemens
Elevatorer, karusseldøre
og porte: KONE
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Fokus på social ansvarlighed
Det har været vigtigt for både Experimentarium og de
bidragende fonde, at udbygningen af Experimentarium
sker med et godt arbejdsmiljø. Med nul skader i 2014
er byggeriet kommet godt fra start. Derudover er alle
storentreprenørerne underlagt kædeansvar, som sikrer, at
alle medarbejdere hos leverandøren og underleverandører
arbejder under danske forhold ift. både ansættelse, løn,
arbejdstid og andre arbejdsvilkår.

Brand i Experimentarium
I forbindelse med etablering
af et midlertidigt tag udbrød
der brand i Experimentarium
i Hellerup den 27. april
2015. Under branden kom to
håndværkere lettere til skade.
Branden bredte sig desværre
til naboejendommen, som led
betydeligt større skade end
Experimentarium. Branden
opstod på baggrund af et
hændeligt uheld, og vi beklager
de enorme gener, det har påført
vores naboer. Trods branden
fastholdes tidsplanen for det
nye Experimentarium.

Leverandørerne har desuden forpligtet sig til at ansætte
lærlinge, som kommer til at tage del i arbejdet. På den
måde tager Experimentarium ansvar for at sikre, at unge
får gode muligheder for at blive uddannet til arbejds
markedet.
Den nye bygning i Hellerup bliver certificeret lavenergi
klasse 2015. Det betyder, at der er strenge krav til byg
ningens energiforbrug og isolering. Derudover bliver de
to nye etager, vi bygger, energineutrale. De vil nemlig
være så velisolerede, at solcellerne på taget af bygningen
kan levere al den energi, de skal bruge. Den nye bygning
opsamler regnvand, som vil blive benyttet i toiletterne i
medarbejderområderne.

Klar til at bygge det nye Experimentarium op
Hvor 2014 bød på nedrivning og etablering af fundamentet,
ser vi i 2015 frem til, at det nye Experimentarium bliver
bygget op. Råhuset vil stå færdigt i oktober 2015, hvorefter
aptering mv. færdiggøres, inden vi overtager bygningen
1. april 2016. Experimentarium vil åbne dørene til sit nye
fantastiske hus 15. september 2016. Vi glæder os!

Totalrådgiver:
CEBRA/Orbicon
Byggeledelse:
Københavns Byggestyring A/S
Budget for udbygning:
378 mio. kr.
Experimentarium åbner i den
nye bygning 15. september 2016
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Det nye
Experimentarium
Når det nye Experimentarium åbner i 2016, er det med 11.500
m2 udstillingsareal fordelt på tre indendørs etager og to uden
dørsområder i en spektakulær bygning.

Byen inspirerer indre struktur
For sikre overskueligheden og gæstens oplevelse søger vi inspi
ration i byrummet til at skabe den indre struktur. Vi kommer til
at skabe rum til fordybelse, til pause, til samling, til forfriskning
og selvfølgelig til oplevelse. Navigation rundt på de fem etager
bliver nem at overskue. Med funktionaliteter og struktur fra byen
skaber vi en ramme, der sikrer gæsten den bedste oplevelse.

Bredere målgruppe og større variation
Når vi i 2016 kan åbne dørene til et science center i absolut
verdensklasse, er det fordi vi bygger videre på et stærkt fun
dament. Vores kernekompetence er at lave særudstillinger og
levende formidling som show og demoer. Det fortsætter vi med,
men vi fokuserer på at videreudvikle vores produkter på særligt
tre områder:
Interaktiv formidling: Vi skal fortsat være førende indenfor
interaktiv formidling. Interaktivitet er ikke længere et særkende
for Experimentarium, men vi vil være de mest innovative og i
endnu højere grad få alle sanser, hands-on og teknologi til at
spille sammen til at give transformerende oplevelser.
Målrettet formidling: Vi vil udvikle udstillinger til veldefinerede
målgrupper. Alle udstillinger vil ikke ramme alle, til gengæld

vil den samlede udstilling tilgodese hele familien. Vi arbejder
derfor på at etablere et science område til de helt små børn fra
1-5 år – en målgruppe vi ikke tidligere har arbejdet med.
Personlig formidling: Det er den personlige formidling, som
gæsterne efterspørger og roser. Derfor fokuserer vi på at
iscenesætte piloterne/formidlerne i endnu højere grad end tid
ligere. Det betyder, at vi udvikler nye spektakulære demoer og
shows, der kan inspirere gæsterne og få interessen for natur
videnskab til at spire.
Samlet set vil vi skabe stor variation i tilbuddene for at sikre,
at der uanset alder eller viden er både indhold og formidlings
form, som rammer hele målgruppen.

22 | Årsberetning 2014

Faciliteter
Udstillinger
Faciliteter til konferencer,
kurser og møder
Værksteder og laboratorier
til skoler og familier
Udendørsområde til udstillinger
og aktiviteter i to niveauer
Café
Restaurant
Butik

Kig inden for i
fremtidens Experimentarium
Stueplan

Tagtop

Tagtop

Tagterrassen

Tagudstilling



U-landsludo
Særudstilling om vilkår i U–lande
Lager og
værksted

Plan 3

Garderobe

Plan 3

Indgang
Plan 2

Lager og værksted

Plan 2

Skolegarderobe
Butik
Plan 1

Plan 1

Cirkus Fysikus

Store Scene

Klassisk udstilling om
naturvidenskabelige fænomener

Naturvidenskabelige shows

Stueplan

= Enkeltopstillinger,
der med udgangspunkt
i et fænomen fungerer
som fyrtårne.

Stueplan
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Tagtop

Tagterrassen

Tagtop

Kig inden for i
fremtidens Experimentarium
Plan 1
Sansetunnel

Tagudstilling

En livsrejse oplevet med
særlig fokus på sanseindtryk

Pigen der ikke
kunne sidde stille

PULS – Hverdagen
på hovedet

Interaktiv filmoplevelse
om bevægelse

Aktiv udstilling for
hele familien

Skoleværksteder

Plan 3

Plan 3

Café

Plan 2

Plan 2

Lille scene
Pilotområde

Lærerlounge

Plan 1

Plan 1

Stueplan

Vand

Havet

Dig og Mig

Et hav af oplevelser.
Udstilling om vands
egenskaber

Udstillingsområde 500 m2.
Koncept under udvikling.
Ikke finansieret.

Udstillingsområde
om kroppen
= Enkeltopstillinger,
der med udgangspunkt
i et fænomen fungerer
som fyrtårne.

Stueplan
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Kig inden for i
fremtidens Experimentarium
Plan 2

Tagtop

Tagtop

Tagterrassen

Tagudstilling

Plan 3

Plan 3

Plan 2

Plan 2
Medarbejderområde
Plan 1

Plan 1

Stueplan

Stueplan
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Tagtop

Tagterrassen

Tagtop

Kig inden for i
fremtidens Experimentarium
Plan 3

Tagudstilling

Boblepladsen

Byggeplads

Idéværket

Mekanikunivers for de
helt små og deres voksne

Udstilling, hvor du leger
dig til nye forbindelser
i hjernen og bryder
dine vaner

Samlingssted, hvor du kan
eksperimentere med sæbeboblers
former og egenskaber

Plan 3

Råhus, ikke finansieret

Plan 3

Science område
for de små

Plan 2

Plan 2

Et univers for de allermindste og deres voksne.
Ikke finansieret
Medarbejderområder

Medarbejderområder

Plan 1

Plan 1

Energi

Lyslabyrinten

Udstilling om
bæredygtig energi
Stueplan produktion og -forbrug

En sanselig
og stemningfuld
udstilling om lys

Opfindelser
En idé kan forandre verden

Matematik
Stueplan

Geometri, 3D puslespil
og drilagtige opgaver
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= Enkeltopstillinger,
der med udgangspunkt
i et fænomen fungerer
som fyrtårne.

Kig inden for i
fremtidens Experimentarium
Tagterrassen

Tagtop

Tagtop

Tagterrassen

Tagudstilling

Plan 3

Råhus, ikke finansieret

Plan 3

Medarbejderområde

Multiscene
650 m2. Ikke finansieret

Plan 2

Plan 2

Plan 1

Tagudstilling

Plan 1

2000 m2 udendørs aktivitetsområde.
Ikke finansieret
Stueplan

= Enkeltopstillinger,
der med udgangspunkt
i et fænomen fungerer
som fyrtårne.

Stueplan
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Kig inden for i
fremtidens Experimentarium
Tagtop

Tagtop

Tagtop

Tagterrassen

Tagudstilling

Plan 3

Plan 3

Solpaneler

Tagtop
Aktivitetsområde på
toppen af vores bygning
med udsigt over havet
og byen. Ikke finansieret.

Plan 2

Plan 2

Plan 1

Plan 1

Stueplan

= Enkeltopstillinger,
der med udgangspunkt
i et fænomen fungerer
som fyrtårne.

Stueplan
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Finansiering af det
nye Experimentarium
Indtil videre har vi rejst 339 mio. kr. til selve udbygningsprojektet
og 83 mio. kr. til udstillinger og aktiviteter i det nye Experimentarium,
og fundraisingindsatsen fortsætter ufortrødent.

Bygning
Budget: 378 mio. kr.

Udstillinger og aktiviteter
Aktuelt budget: 225 mio. kr.

3%

10%

60%

90%

Aktuelle fondsansøgninger:
134 mio. kr.

Finansieret:
339 mio. kr.

37%

37%

10%
Endnu ikke finansieret:
39 mio. kr.

Finansieret maj 2015:
83,5 mio. kr.

60%

3%
Finansieres 2016-2018:
7,5 mio. kr.

90%
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Bidragsydere
Vi er yderst taknemmelige for den store interesse
og goodwill, vi møder fra fonde, virksomheder og
andre, der vil støtte Experimentariums mission –
både selve udbygningsprojektet, de nye udstillinger
og aktiviteter og den formidling, der i øvrigt skal
foregå i den nye bygning.

Tak til:

Experimentarium takker de mange samarbejdspartnere og
bidragsydere, der har støttet science centrets virksomhed i
2014. Støtten har allerede gavnet tusindvis af danskere, og den
har givet mulighed for at gennemføre Experimentariums store
udbygningsprojekt samt udvikle en lang række nye udstillinger
og aktiviteter til publikum.

Knud Højgaards Fond

A.P. Møller Fonden

TrygFonden

Otto Mønsteds Fond

Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond

Orients Fond

Realdania

Torm Fonden

DI Energibranchen

Industriens Arbejdsgivere
i København

Siemens A/S

Villum Fonden

KONE A/S
Augustinus Fonden

Louis Petersens Legat

Novo Nordisk Fonden

DONG Energy

Industriens Fond

EU Kommissionen

Ole Kirks Fond

Hempel Fonden

Det Obelske Familiefond

Ludvig og Sara Elsass Fond

Egmont Fonden

Ministeriet for Børn
og Undervisning

Gentofte Kommune

Lundbeckfonden
Nordea Fonden
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Rådet for Teknologi
og Innovation

En tur i hjerne-fitness center
Særudstilling Hjernen åbnede i
oktober 2014. Her sendes gæstens
hjerne i skarp træning, for ligesom
kroppen skal hjernen holdes i form.
Ved at hive hjernen ud af vante
rutiner, ruske den, overraske den
og udfordre den, træner vi den til at
blive bedre, hurtigere og dygtigere.
I udstillingen mærker gæsten på
egen krop, hvordan hjernen kan
fokusere, snydes, distraheres og i det
hele taget påvirkes af, hvad vi spiser,
ser og gør.
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Regnskab 2014
Resultatet for 2014 viser et underskud på 3,8 mio. kr.,
hvilket primært skyldes manglende entreindtægter som følge
af 33% færre besøgende end budgetteret.

35%
Tilskud fra fonde og
virksomheder (23,5 mio. kr.)

Indtægter
(I alt 67,8 mio. kr.)

27%

Udgifter
(I alt 71,7 mio. kr.)

Entréindtægter (18,4 mio. kr.)

20%

6%

Salg af serviceydelser
(13,6 mio. kr.)

5%

Personaleomkostninger
(45,6 mio. kr.)

7%
35%

7%

5%

Andre eksterne udgifter
(17,9 mio. kr.)

20%
64%

Modtaget statsstøtte
(3,7 mio. kr.)

Indtægter i butik og café
(3,6 mio. kr.)

25%

25%

Andre indtægter (4,9 mio. kr.)

6%

64%

12%

12%
Afskrivninger
(8,1 mio. kr.)

27%

0,11%
Financielle poster (0,01 mio. kr.)
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Ledelsesberetning
I 2014 opnåede Experimentarium 196.295 besøgende mod
et budget på 295.000. Det lavere besøgstal skyldes, at Expe
rimentarium har været for optimistisk omkring estimatet på
besøgstallet i forbindelse med udflytning til Papirøen, herunder
at broen over Inderhavnen fra Nyhavn til Grønlandske Handels
Plads ikke blev færdiggjort i forbindelse med flytningen.
Regnskabet for 2014 udviser en omsætning på 67,8 mio. kr. og
et underskud på 3,816 mio. kr. Experimentariums reserver udgør
ultimo 2014 14,3 mio. kr.
Der er til udbygningen af Experimentariums ejendom modtaget
tilsagn fra legater og fonde på tilsammen 339 mio. kr.
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Resultatopgørelse 2014
1. januar - 31. december

Balance 2014
pr. 31. december

Kurs Euro 744,36, USD 612,14
1.000 kr.
Indtægter
Entréindtægter
Indtægter i butik og café
Salg af serviceydelser
Andre indtægter
Tilskud
Modtaget statsstøtte
Financielle poster
Indtægter ialt:
Udgifter
Andre eksterne udgifter
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Udgifter ialt:
Årets resultat
Miljøregnskab
Opgøres først når vi returnerer til Hellerup

København, 27. April 2015
Direktør Kim Gladstone Herlev
Revisor BDO
Foranstående resultatopgørelse og balance er en forenklet
udgave af årsregnskabet, herunder ved udeladelse af noter.

2014

2013

18.391
3.623
13.627
4.911
23.531
3.687
78
67.848

24.522
3.559
14.472
6.291
13.861
3.850
26
66.581

17.888
45.628
8.148
71.664
-3.816

8.849
51.733
7.832
68.414
-1.833

2014

2013

Aktiver
Anlægsaktiver
Bygning, opbygning og indretning
Permanent udstilling
Inventar og udstyr
Driftssikringsmidler
Anlægsaktiver ialt

39.179
19.574
714
50.728
110.195

41.290
24.814
1.055
74.652
141.811

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger og igangværende arbejde
Tilgodehavender
Likvide beholdninger og værdipapirer
Omsætningsaktiver ialt
Aktiver ialt

624
187.792
106.979
295.395
405.590

852
121.769
20.830
143.451
285.262

300
12.779
13.079

300
17.835
18.135

13.487
337.260
41.764
392.511
405.590

5.613
235.291
26.223
267.127
285.262

1.000 kr.

Passiver
Egenkapital
Grundkapital
Dispositionsfond
Egenkapital ialt
Gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter
Anden gæld
Gæld ialt
Passiver ialt
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Income statement 2014
1 January - 31 December

Balance Sheet 2014
As at 31 December

Rate of Exchange Euro 744,36, USD 612,14
DKK 1,000
Income
Admission revenue
Shop and Café sales
Sale of services
Other income
Contributions from fund-raising
State subsidy
Financial entries
Total income
Expences
Other external expences
Salaries and wages
Depreciation
Total expences
Net income for the year
Environmental Audit
Will be publicised upon return to Hellerup

Copenhagen, 27th April 2015
Executive Direktor Kim Gladstone Herlev
Auditor BDO
The above income statement and balance sheet is a simplified
version of the original, hereunder by the omission of the notes.

2014

2013

18,391
3,623
13,627
4,911
23,531
3,687
78
67,848

24,522
3,559
14,472
6,291
13,861
3,850
26
66,581

17,888
45,628
8,148
71,664
-3,816

8,849
51,733
7,832
68,414
-1,833

2014

2013

Assets
Non current assets
Building modifications and installations
Main exhibition
Equipment
Endowment funds
Total non current assets

39,179
19,574
714
50,728
110,195

41,290
24,814
1,055
74,652
141,811

Current assets
Inventories and work in progress
Accounts receivable
Cash and bonds
Total current assets
Total assets

624
187,792
106,979
295,395
405,590

852
121,769
20,830
143,451
285,262

300
12,779
13,079

300
17,835
18,135

13,487
337,260
41,764
392,511
405,590

5,613
235,291
26,223
267,127
285,262

DKK 1,000

Capital and liabilities
Capital
Foundation capital
Liquid reserve fund
Total capital
Liabilities
Accounts payable, trade
Deferred expences
Other liabilities
Total liabilities
Total capital and liabilities
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Samfundsregnskab 2014
Experimentarium modtager tilskud og refusioner fra det offentlige, og
betaler via skatter og afgifter tilbage til samfundet. Samlet betyder det,
at Experimentarium bidrager positivt til samfundet med 6,5 mio. kr.

Betalinger til samfundet
(17,8 mio. kr.)

98%
Indeholdt A-skat,
AM- SP bidrag og ATP
(17,5 mio. kr.)

1,07%

Betalinger modtaget fra samfundet
(11,3 mio. kr.)

0,84%

8%

1,07%
Nettobetaling af moms
(0,19 mio. kr.)

5%

37%
Tilskud fra det offentlige
til Særudstillinger, projekter m.v.
(4,2 mio. kr.)

33%
Driftstilskud fra det offentlige
(3,7 mio. kr.)

37%

17%

17%
Refusion vedr. Flex-jobbere m.v.
(1,9 mio. kr.)

98%

0,84%

8%

Energiafgift på el
(0,15 mio. kr.)

Ligningslovens § 8A
Momsrefusion (0,96 mio. kr.)

33%

5%
Refusion, sygedagpenge m.v.
(0,59 mio. kr.)
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Samfundsregnskab 2014

1.000 kr.

Andre nøgletal

2014

2013

Betalinger til samfundet
Indeholdt A-skat, AM- SP bidrag og ATP
Nettobetaling af moms (reduceret moms)
Energiafgift på el
Betalinger til samfundet i alt

17.468
190
150
17.807

19.151
410
702
20.263

Betalinger modtaget fra samfundet
Driftstilskud fra det offentlige
Tilskud fra det offentlige til Særudstillinger, projekter m.v.
Refusion vedr. Flex-jobbere m.v.
Refusion, sygedagpenge m.v.
Ligningslovens § 8A Momsrefusion
Betalinger fra samfundet i alt

3.687
4.155
1.887
586
959
11.274

3.850
4.659
2.472
776
0
11.757

6.533

8.506

Nettobetaling til samfundet

Som det kan ses af ovennævnte, bidrager Experimentarium
positivt til samfundet med et betydeligt beløb.

2014
196.295
2.396
93,70
150/109

Antal gæster
Antal årskort
Gennemsnitlig entreindtægt pr gæst
Antal medarbejdere / årsværk

2013
287.390
5.296
85,33
225/128

2012
308.042
7.514
91,45
220/124

2011
378.526
6.438
90,97
213/120

Tilskudsordningen for Videnspædagogiske Aktivitetscentre
(mio. kr.)
Experimentarium modtager
et årligt driftstilskud fra
Undervisningsministeriet.
Tilskuddet er faldende
i perioden 2008-2014 og vil
i henhold til Finansloven
fremadrettet reduceres årligt.

5

4

En samfundsregnskabsmodel, udarbejdet i samarbejde med
ODA (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) viser, at vore
196.000 gæster i 2014 skabte en omsætning på 55 mill. kr.,
hvoraf 53 mill. kr. omsættes i lokal- og hovedstadsområdet.
Det betyder, at Experimentarium er med til at skabe 73
arbejdspladser i kommunen og andre steder i landet, som
bidrager med 19 mill. kr. til de offentlige kasser i form af
skatter og afgifter m.v.

3
2008
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Social Accounts 2014

DKK million

Other key numbers

2014

2013

Payments to society
Tax and contributions withheld at source
Net VAT payments (VAT that cannot be passed on)
Energy tax on electricity
Total payments to society

17,468
190
150
17,807

19,151
410
702
20,263

Payments received from society
State operating subsidy
Subsidies for temporary exhibitions and projects
Reimbursement flex-job, workers, etc
Reimbursement, sickness benefits, etc.
Special VAT refund (§ 8A)
Total payments from society

3,687
4,155
1,887
586
959
11,274

3,850
4,659
2,472
776
0
11,757

6,533

8,506

Net payments to society

As can be seen from the above figures Experimentarium
makes a significant positive contribution to society.

2014
196,295
2,396
93.70
150/109

Number of guests
Annual passes sold
Average income per guest
Number of employees / FTE

2013
287,390
5,296
85.33
225/128

2012
308,042
7,514
91.45
220/124

2011
378,526
6,438
90.97
213/120

State operating subsidy
(DKK million)
Experimentarium receives
an annual operating subsidy
from the Ministry of Education.
The subsidy has been decreasing
in the period 2008-2014 and
will according to Danish
Government Budget continue
to decrease yearly.

5

4

The social accounts model developed in co-operation with
EDDA (Experience Development of Danish Attractions) shows
that in 2014 our 196,000 guests generated a turnover of DKK
55 million, of which DKK 53 million was spent in the local and
greater Copenhagen areas.
This means that Experimentarium has contributed to creating
73 jobs in the municipality as well as other places throughout
the country, and contributes over DKK 19 million to public funds
in the form of taxes and other payments.

3
2008
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vi ses på Experimentarium

