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Sæsonstart i BonBon-Land byder
på casting til ny Far til Fire-film
SÆSONSTART: BonBon-Land er klar
til endnu en sæson
med ny direktør,
casting og nyt tiltag.
Lørdag åbner Næstveds borgmester
Carsten Rasmussen
(S) parken.
HOLME-OLSTRUP:
Med
næsten en halv million
besøgende i 2014 har BonBon-Land noget at leve op
til. Når forlystelsesparken
i Holme-Olstrup lørdag den
25. april åbner dørene til en
ny sæson, er det med et helt
nyt tiltag med events.
- Hver eneste weekend vil
der ske noget nyt. Vil vil
gerne skabe noget mere liv
i parken og være med til at
fortælle en ny historie, siger
salgs- og marketingschef,
Mette Rasmussen, som sammen med resten af teamet
arbejder på højtryk på at blive helt klar til åbningen.
- Der er fuld fart på kedlerne, og vi sidder bestemt ikke
stille, konstaterer hun overfor avisen.

Første event vil være casting til den nye Far til Fire-fi lm, som leder efter statister. I samarbejde med Børnefi lmsfestivalen og ASA
Film caster BonBon-Land
så mange børn som muligt
fra klokken 10.30-16.30 på
åbningsdagen.

Børneloppemarked

»

Der er fuld fart på
kedlerne, og vi sidder
bestemt ikke stille.
Mette Rasmussen, salgs- og
marketingchef,
BonBon-Land

Børnene skal være mellem
5-17 år og sige noget i 1-2 minutter. De kan også vælge at
synge en sang, fortælle en
vittighed eller måske fortælle om sine interesser. Man
bestemmer helt selv.
Alle børn, som bliver castet, får en Far til Fire-plakat og chancen for at vinde
biograf-billetter til Nordisk
Films biografer.
De kommende weekender
byder blandt andet på børneloppemarked og besøg af
Anders og Katrine fra Lille
Nørd.

Fokus på grønne areler
Med ny direktør i spidsen
er BonBon-Land klar til at
byde gæsterne velkommen
til en park, hvor der er blevet
gjort ekstra meget ud af de
grønne arealer.

Pelle Piratsprøjt åbnede i slutningen af juni 2013 med brystbomben Linse Kessler som det helt store trækpladser. Nu er parken igen klar med en
ny sæson - dog uden Linse Kessler, men med fokus på parkens udseende og ny film i 4D biografen.
Foto: Anna C. Møhl
BonBon-Land har i år
ansat seks personer i »Det
grønne team«, hvilket er
en tredobling fra sidste år.
Direktør Niels Feerup har
valgt at fokusere på parkens
udseende og gøre den mere
pæn og indbydende.

Borgmester åbner parken
Det betyder, at der ikke er

Sæsonstart i BonBon-Land byder på nyt tiltag med event hver weekend. Lørdag er der casting til ny far til
fire-film. Når man kommer ind i parken, går man hen til Viggos Spillehal, som ligger ved Vildsvinet. Her vil
man få et nummer, når man tilmelder sig. Det holder børnene op foran kameraet, når de skal castes. Der
afsættes to minutter til hvert barn.

Da BonBon-Land åbnede for sæsonen i 2014 - på en solrig dag i selskab med blandt andre transportminister Magnus Heunicke (S) - stod folk i lange køer for at komme ind. I alt besøgte 425.000 forlystelsesparken
i 2014. BonBon-Land forventer lige så mange besøgende i år.
Foto: Bjørn Armbjørn

nye, store forlystelser ud
over ny fi lm om dinosaurer
i 4D biografen Bon-Bio, som
erstatter den nuværende
Ice-Age fi lm og et nyt spilleområde i Cowboybyen med
20 nye spillemaskiner.
Sæsonstarten byder ikke
kun på casting. Borgmester Carsten Rasmnussen
står klar til at åbne Bon-

Bon-Land klokken 10. Desuden sender Radio SLR live
fra BonBon-Land fra klokken 9.30, ligesom det grønne
Tambourkorps fra Næstved
spiller op, når borgmesteren
åbner parken.
Der er åbent mellem klokken 10-17 både lørdag og søndag. Forlystelserne lukker
en time før parken.

Fra slikfabrik til forlystelsespark
HOLME-OLSTRUP:
BonBon-Land slog dørene op 16.
april 1992. Dengang bestod
stedet af et bolsjeværksted,
en biograf, en butik samt
fi re andebåde.
I 1993 fik BonBon-Land
sin første rigtige forlystelse
- Hundeprutte-rutsjebanen.
Parken blev startet af Michael Spangsberg, der i sin
tid købte en slikfabrik i Holme-Olstrup. En dag stod han
og prøvesmagte nogle nye,
brune bolsjer, da hans søn
spontant udbrød: »Ad, de er
klamme! De ligner jo hundeprutter«.
Sådan opstod idéen til
at skabe slikket med de
frække og sjove navne som
mågeklatter, store babser,
tisse-bleer, øre-voks og hundeprutter.

BonBon-Land blev solgt
Slikket blev hurtigt populært, og skolebørn og bør-

nehaver strømmede til slikfabrikken i håb om at få et
indblik i slikproduktionen.
Det kunne desværre ikke
lade sig gøre, fordi der var
strenge hygiejnekrav til produktionen.
Michael Spangsberg åbnede derfor sit eget BonBon-Land med et lille bolsjeværksted, hvor børnene
blandt andet kunne prøve at
lave deres egne slikkepinde.
BonBon-Land fik hurtigt
vokseværk, og der er gennem årene kommet flere og
flere forlystelser til. I 2001
blev BonBon-slikket solgt til
Tom’s, og produktionen blev
efter et par år flyttet til andre fabrikker på Sjælland.
Der bliver derfor ikke længere produceret slik i BonBon-Land.
I 2007 købte BonBon-Lands
ejer Michael Spangsberg legelandet Fantasy World og
flyttede det fra Ringsted og

ind på de 10.000 kvadratmeter gamle fabrikshaller, der
tidligere husede slik-produktionen. Der blev samtidig udvidet med blandt andet Fantasy-Expressen og
Måneland.
Michael Spangsberg solgte
BonBon-Land året efter, og
forlystelsesparken gik fra at
være en selvstændig, familiedrevet forlystelsespark
til at blive en integreret del
af moderkoncernen Parques
Reunidos.
Bonbon-Land er dog stadig
en forlystelsespark for hele
familien. De mindste børn
kan glæde sig til at prøve forlystelser som Viktor Vandorm, Sprutten og Ormen.
Og vovehalsene, der leder
efter de helt vilde forlystelser, kan gå om bord i Svend
Svingarm, Vild-Svinet og
Hankatten.
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