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Sådan kommer Tivolis nye milliondyre tre-i-en-forlystelse til at se ud.
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Glæd dig til gode gys i 
Tivolis nye Fatamorgana
Forlystelse. Med mil-
limeters præcision er 
Tivolis nye milliondyre 
45 m høje tårn blevet 
sat på plads, hvor Dra-
gen lå, og fra 6. april 
kan man selv prøve 
Fatamorganas vilde 
tre-trins mavesus til 
små og store rutsjeba-
ne-entusiaster.

Der er for tiden mere end 
almindeligt travlt på bygge-
pladsen i Tivoli, hvor med-
arbejderne bag dette års for-
lystelsesnyhed kæmper mod 
både tiden og snevejret for at 
blive klar til foråret. Fatamor-
gana, som forlystelsen er døbt, 
bliver en tre-i-en-forlystelses-
nyhed, der på én og samme 
tid tilgodeser vovehalse og 
familier med børn. Der er tale 
om en verdenspremiere, der 
skal stå klar 6. april. 

Den nye forlystelse bliver 
en del af en samlet investering 
på 50 millioner kr. i forlystel-
sesområdet Orienten, hvor 
bl.a. Det gyldne Tårn og Dæ-
monen ligger. 

Med en totalhøjde på 45 
meter vil forlystelsen kunne 
blive et nyt element i Tivolis 
og Københavns skyline med 
et minaret-inspireret spir, der 
lyser op på nattehimmelen.  

Fatamorgana er specialde-
signet til Tivoli og er som den 
første forlystelse i Danmark en 
tre-i-en-forlystelse, hvor både 
vovehalsene med hang til ma-
vesus, tweens og familier med 
mindre børn kan forlyste sig.

  
Nyt til de små 
Fatamorgana kommer som 
den første forlystelse i Dan-
mark til at indeholde i alt tre 
forlystelser i én og samme for-
lystelse. 

Passagerne bevæger sig op i 

knap 30 meter fra gadeniveau, 
og passagerne kan se frem til 
en udsigt over Tivoli Søen og 
Københavns gader på Glypto-
tekshjørnet. 

I bunden af forlystelsen er 
der mini-radiobiler for børn 
fra fem år. Bilerne er designet 
som søde kaniner og farlige 
sjakaler, så de små kan få en 
god jagt ud af det.

Kombi med sus i maven 
På næste etage af forlystelsen 
vil der blive etableret en kom-
biforlystelse, der involverer 
både en vild oplevelse samt en 
lidt mindre vild.  

I den hurtige udgave sid-
der passagerne i en ring med 
ryggen mod centrum og bli-
ver med 2,5G kraft slynget 
rundt, samtidig med at hele 
konstruktionen med de fire 
arme roterer rundt om tårnet. 
Forlystelsen er gulvløs, så der 
bliver plads til hvin og sus for 
selv den mest forhærdede fart-
fan. Adgangshøjde 140 cm. 

Familiegondoler
I den mindre vilde udgave af 
Fatamorgana sidder gæster-
ne to i hver gondol, den ene 
bag den anden. Gondolerne er 
scenograferede som vilde dyr. 
Oplevelsen vil være et mere 
moderat tempo, så der bliver 
overskud til at nyde udsigten. 
Passagerne skal mindst være 
120 cm for at komme med.

Fakta

Vilde kræfter 
* Forlystelsen Fatamorga-
na bliver del af Orienten 
på knap 5000 m2,  der 
også tæller Det gyldne 
Tårn, Dæmonen og 
Vertigo.   
* Producent: Huss Bre-
men, Tyskland
* Type: Condor Tower V2 
tilført originalt Tivoli de-
sign. 
* Kapacitet, samlet: 900 
gæster / time
* Højde, total: 45 m
* Højde, gondoler: 30 m
* G-kræfter, den vilde: 2,5 
G
* Investering: 50 mio. kr.
* Støj: Der bliver et samlet 
lavere lydniveau for områ-
det på 0-0,8 dB i forhold 
til tidligere.

Topkunst. Den første 
Njord Biennale byder 
på fem intense dage 
med det ene scoop ef-
ter det andet, når det 
gælder nye toner og 
farver, musik og kunst.

Dansehallerne bliver fra 28. 
januar til 1. februar bl.a. ram-
men om en hel del af de kon-
certer, som i fem dage vil sætte 
fokus på ny, nordisk musik, 
og ude i byen vil man kunne 
se en lang række udstillinger 
med spændende kunstnere.

Farver, lys, lyd og visuals 
er det overordnede tema på 
Njord Biennale, der er blevet 
til virkelighed takket være en 
lang række danske fonde og 
tilskud, og programmet byder 
på en række scoops. Njord 
Biennale er Københavns nye 
biennale for samtidsmusik 
og ditto kunst. Med fokus på 
klangfarver i musikken og 
farveklange i billedkunsten 
samler biennalen en række 
komponister, billedkunstnere, 
musikere, instruktører o.a. i 
nordiske samarbejder om-
kring en række tværkunstne-
riske projekter.

Publikum vil bl.a. kunne 
høre det store, finske ensem-
ble Avanti!, som optræder i 
Danmark for første gang, ved 
hele to koncerter. 

Seks uropførelser
Avanti! er kendt som et af 
verdens bedste orkestre for 
ny musik, og de spiller både 
åbningskoncerten, hvor den 
prisvindende, finske kompo-
nist Kaija Saariahos musikdra-
matiske værk “La Passion de 
Simone” er på programmet, 
samt fredagens koncert, hvor 
de sammen med den danske 
cellist Jakob Kullberg opfører 
et program med nye, nordiske 
værker.

Njord byder desuden på 

en række højtprofilerede mu-
sikere fra Danmark, Island 
og Schweiz, når festivalen 
lørdag rykker til Koncert-
Kirken på Nørrebro. Her vil 
bl.a. Duo Harpverk, Hélène 
Navasse, Bjarke Mogensen 
og Josefine Opsahl stå på sce-
nen. Her spilles dels en dob-
belt portrætkoncert af Kaija 
Saariaho og danske Niels 
Rosing-Schow, som begge 
arbejder med den spektrale 
musiktænkning,  dels et va-
rieret program med værker 
af nordiske komponister fra 
flere generationer. Koncerter-
ne byder på flere uropførelser 
og bestillingsværker. Faktisk 
har Njord Biennale bestilt hele 
tre nye værker af hhv. Kaija 
Saariaho, Hans Peter Stubbe 
Teglbjærg og Raija Malka, og 
herudover er yderligere tre 
uropførelser af komponister-
ne Niels Rosing-Schow, An-
dras Spang Olsen og Ólafur 
Björn Ólafsson programsat – i 
alt seks verdenspremierer på 
fire dage!

Vokalt mestermøde
Njord Biennales koncertræk-
ke kulminerer med et histo-
risk mestermøde, når de to 

toptunede vokalensembler 
Ars Nova Copenhagen og 
Theatre of Voices holder kon-
cert sammen, det sker i Den 
Sorte Diamant. 

Koncerten bliver et storslå-
et multimedieshow for sange-
re, elektronik og visuals, hvor 
komponisten Kaija Saariaho 
selv sidder bag knapperne og 
styrer de elektroniske kom-
positioner, mens videokunst-
neren Jean-Baptiste Barrière 
skaber live visuals.

Spritny installation
Ikke kun lydligt er der nyhe-
der på programmet: Njord 
Biennale har også bestilt et 
helt nyt værk af den finske 
billedkunstner Raija Malka, 
som vises fra 30. januar  frem 
til 28. februar i den historiske 
maskinhal lige ved Botanisk 
Have. 

Raija Malkas arkitektoniske 
installation og Kaija Saariahos 
radiofoniske værk “Stilleben” 
fra 1987-88 udgør grundlaget 
for den store installation, som 
inviterer publikum til at blive 
medaktører.

PS Du kan finde det omfat-
tende program på njordbien-
nale.com.

Pressefoto

Masser af lyd og lys 
på ny, nordisk festival

Kort nyt

Elever spiller 
op i en musical 
I den kommende weekend 
er der lejlighed til at den tra-
ditionelle Rysensteen Musi-
cal, som er en årlig 100 pct. 
elevproduceret musical. Det 
er elever, som har skrevet 
manuskriptet og koreogra-
feret hele stykket med to in-
struktører, flere ansvarlige og 
en masse hjælpere. I alt har 
omkring 80 elever været in-
volveret i produktionen, som 
har kørt siden marts 2015. I 
år hedder musicalen “Sel-
skab” og handler om Rune, 
som plages af indre dæ-

moner. Han påstår at have 
dræbt sin søster, og igennem 
stykket følger vi hans kamp 
for forståelse og accept. 

Første forestilling på Ry-
sensteen Gymnasium, Tiet-
gensgade 74, er fredag 22. 

januar, hvor der spilles kl. 
17 samt 20, lørdag 23. ja-
nuar optrædes kl. 14 og 20, 
og søndag 24. januar slutter 
løjerne med forestilling kl. 
12. Billetter til musicalen via 
biletto.dk. 


