BonBon-Land
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FORLYSTELSER: Når BonBon-Land åbner for den nye sæson, bliver det uden
Fantasy Worlds mekaniske dukker.
HOLME-OLSTRUP: Mekaniske dukker er ikke for børn men for nostalgiske
voksne.
Den konklusion får nu BonBon-Land til at lukke Fantasy World, som ellers har
været en del af det indendørs tilbud til besøgende i forlystelsesparken siden
2007.
Gamle og slidte
-Interessen fra børnene er der ikke. Hvis ikke gæsterne synes, det er sjovt, så er
der ingen grund til at have dem, siger Niels Feerup, der siden 2. februar 2015
har været direktør forBonBon-Land.
Med til beslutningen hører, at det ikke er gratis at vedligeholde Fantasy World.
-Det er farligt dyrt at holde det åbent. Figurerne går i stykker, enten med hjælp
eller fordi de er gamle og slidte, og vi kan ikke få reservedele til dem, forklarer
han.
Det Ny Fantasy World Fantasy World lå oprindeligt i Ringsted men indholdet
blev købt afBon- Bon-Lands stifter Michael Spangsberg i starten af 2006, da det
var tid til et generationsskifte.
De knap 800 mekaniske dukker og dertil hørende tableauer blev pillet ned i
Ringsted. Santa World, Troldeskoven, Eventyrparken og Junglen, nisseteater og
to legelande blev suppleret med nye mekaniske figurer og sat op i to haller i
Bolsjehallerne som en del af Det Ny Fantasy World, som åbnede 10. februar
2007.
Michael Spangsberg sagde den gang: -Jeg har ventet på denne åbning i to år.
Jeg har været meget spændt på, hvor mange som ville komme den første dag.
Det gik i dag over alt forventning. Målet med den nye udstilling og

forlystelsespark er at tilbyde helårsunderholdning i Holme-Olstrup for tre
generationer.
Tiden skal vise om vi har ramt rigtigt. Vi har i hvert fald gjort os umage.
Haller i dvale Det Ny Fantasy
Det Ny Fantasy World bød oprindeligt på Nordens største måne-klatre-tårn, en
210 meter lang indendørs togbane, tæt ved 1000 mekaniske figurer,
bolsjeværksted og glaspusteri, junglerestaurant, Snurre Snup-biograf og en
række legepladser.
Prisen på den nye indendørs forlystelsespark var et tocifret millionbeløb.
Junglerestauranten, bolsjeværksted og glaspusteri er for længst lukket, og
planen er nu at sælge de knap 800 mekaniske dukker til entusiaster, så de kan
få et nyt liv et andet sted.
-Det er det eneste rigtige, mener Niels Feerup.
Hvad hallerne i stedet skal bruges til, er ikke afklaret.
-Foreløbig lukker vi det ned, siger han.
Legeområdet Måneland, det lille tog, 4-D biografen og caféen i Bolsjehallerne
bliver der ikke pillet ved.


I 2007 kom selveste Julemanden og tændte Julens Lys i Danmarks største
lysestage ved Fantasy World i BonBon-Land. Det var den eneste gang, der
var juleåbent i den mekaniske juleudstillingm i Holme-Olstrup.

