BØRNEFØDSELSDAG PÅ ZOOLOGISK MUSEUM
INFORMATIONSBREV TIL FORÆLDRE
Her er en række praktiske oplysninger om Ekspeditionen, som du bedes læse, så vi kan give dig og dit
fødselsdagsselskab den bedst mulige oplevelse på museet.
DAGENS PROGRAM
• Ekspeditionen starter med en stemningsfuld introduktion i museets fortællerrum (ca. 10 min).
• En særomvisning for børn i museets udstillinger med jeres egen vært (45 min.).
• Workshop i Børneværkstedet, hvor alle laver deres egen zoologiske souvenir (20 min.).
• I museets frokoststue er der mulighed for at dække op til de sultne ekspeditionsdeltagere.
Bordet er reserveret til jer i en time.
• Fri adgang til Zoologisk Museums udstillinger på egen hånd indenfor museets åbningstid.
INDEN EKSPEDITIONEN STARTER
Mødested og tid: Vær på museet senest 15 minutter før Ekspeditionens start, så alle gæster kan nå at lægge
overtøjet mv. Det anbefales, at gæster mødes udenfor museet eller i butikken. Her indløses der entrébillet, og
fødselsdagsselskabet går i samlet flok op i udstillingerne, hvor jeres vært vil tage imod jer i Magasinet.
Entré: Udover det forudbetalte bookinggebyr betales almindelig entré i billetsalget. Billetpriserne er for børn 50
kr. og voksne 95 kr. Der er gratis entré med årskort til Statens Naturhistoriske Museum. Bookinggebyret giver
desuden gratis adgang for to medfølgende voksne.
Garderobe findes ved butikken i stueetagen, men det er også muligt at lægge sine ting ved de reserverede
borde i frokoststuen. Disse borde er dog ikke under opsyn, og vi anbefaler derfor, at en forælder bliver tilbage og
passer på de efterladte genstande, mens Ekspeditionen er i gang.
UNDER EKSPEDITIONEN
Ekspeditionen starter på 5. sal i Magasinet. Her tager en af museets fødselsdagsværter imod jer og kan
hjælpe jer med praktiske spørgsmål. I kan også fortælle værten, om I har særlige interesser – for eksempel et
yndlingsdyr. Det er en god ide, at minimum én voksen går med rundt på Ekspeditionen for at holde sammen på
flokken og hjælpe børn, der eventuelt skal på toilettet eller lignende.
EFTER EKSPEDITIONEN
Mad og drikke: Afhængigt af bookingtidspunkt er der før eller
efter Ekspeditionen reserveret et bord til jer i museets frokoststue.
I er velkommen til selv at medbringe mad, drikke og service samt
eventuelt bordpynt. Cafeen på Zoologisk Museum har åben
hver lørdag og søndag i vinterhalvåret, såfremt I ønsker at
købe forfriskninger. Åbningstider, menukort og priser findes på
caféens hjemmeside.
Afhentning: Det anbefales, at afhentning af fødselsdagsgæster
aftales på forhånd og sker i museets butik, da der skal løses billet
for at afhente børn på 5. sal i udstillingerne. I kan læse mere om de
andre aktiviteter på Zoologisk Museum her.
Vi glæder os til at se jer til Fødselsdagsekspedition på Zoologisk Museum!
Mail: foedselsdag@snm.ku.dk
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Med venlig hilsen

STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM

