Pressemeddelelse:

VILDE DYR MIDT I KØBENHAVN
ER SOMMERENS STORE TURISTATTRAKTION
Efter bare fem uger har 393.000 mennesker besøgt den spektakulære udendørs udstilling
”Spirit of the Wild” på Kongens Nytorv.
Med 393.000 besøgende på udendørs udstillingen ”Spirit of the Wild” har København fået en ny
populær turistattraktion. Fotoserien som består af hundrede fotos af verdens dyreliv er med sine
rørende og tankevækkende portrætter blevet et populært tilløbsstykke for både turister og
københavnere.
Fotografen bag udstillingen ”Spirit of the Wild” er englænderen Steve Bloom. Han har i flere år rejst
over det meste af verden med det ene formål at forevige verdens dyreliv og fange de unikke øjeblikke
og skabninger, som er truede som følge af den miljømæssige udvikling.
Udstillingen som består af 100 store fotos er skabt af de danske udstillingsarrangører EarthMatters
International. Det var samme selskab som tidligere stod bag udstillingerne ”Jorden set fra Himmelen” i
bl.a. København og Århus, - en udstilling som blev besøgt af omkring en million mennesker i løbet af de
tre gange udstillingen blev vist i danske byer.
- Vi er utroligt glade for den modtagelse udstillingen har fået. Med næsten 400.000 besøgende har
københavnerne og turisterne bevist at vores ide om udendørs gallerier er et kærkomment og populært
tiltag. Vi arrangerer udstillinger, fordi vi har noget på hjerte og fordi vi mener, at dette er den rigtige
måde at bibringe storbymennesket vigtige budskaber, siger udstillingsarrangørerne Stine Norden og
Søren Rud.
Selvom de foreløbige besøgstal taler for sig selv, så ligger der i den kommende tid en stor udfordring
for arrangørerne. For allerede nu er de i fuld gang med at forberede udstillingerne i 2007.
- Vi håber at private virksomheder, Københavns Kommune, Kulturministeriet og Wonderful
Copenhagen vil indse, at vi med udstillinger som denne er med til at berige København med liv og
attraktion. Og at vi med vores udstillinger skaber begivenheder der naturligt vækker både om- og
eftertanke hos publikum, i modsætning til nogle af de events som ofte gennemføres og støttes af
offentlige instanser i København.
I sommer kan EarthMatters Internationals udstillinger også ses i Skagen, hvor Yann Arthus-Bertrands
fotoudstilling ”Jorden set fra Himmelen” kan opleves. Derudover gennemfører virksomheden et stort
udstillingsprojekt i Amsterdam i løbet af sommeren.
”Spirit of the Wild” kan ses på Kongens Nytorv i perioden fra 16. maj til medio august 2006. Udstillingen
er frit tilgængelig i samtlige af døgnets 24 timer.
Yderligere oplysninger om denne pressemeddelelse kan fås ved henvendelse til:
Freddy Neumann, tlf. 3379 1289/2046 7846, - yderligere pressefotos kan rekvireres hos neumann@mail.dk
Publikumsmålingen er foretaget i samarbejde med Innoteck. Virksomheden har stor erfaring med kunde og
persontællesystemer samt analyse og implementering af besøgsdata. (www.innoteck.dk)

