6

NÆSTVED

Sjællandske n LØRDAG 28. APRIL 2018

SEK TION 1

Borgmester Carsten Rasmussen, klar til sin første tur med VR-briller på i Viktor Vandorm, sidder og kigger
på en bogstak, jukeboksen og hvad der ellers findes i rummet, hvor den virtuelle rejse starter. 

Fotos: Hans Jørgen Johansen

Hej med dig. Henry Hundeprut og skjult wi baggrunden den nye maskot Viktor Vandorm tog imod gæsterne, da BonBon-Land store bededag åbnede for sin 26. sæson.

BonBon-Land i en ny
dimension
FORLYSTELSER: BonBon-Lan har åbnet
for sin 26. sæson og
for virtual reality
oplevelse i Viktor
Vandorm.
Af Helle Hansen
HOLME-OLSTRUP: Det er en
mærkelig fornemmelse første gang man sidder i vognen med bøjlen spændt ned
over en og så får VR-brillerne på og med et er i en helt
anden verden.
Store bededag åbnede BonBon-Land for sin 26. sæson
og indviede årets nyhed,
som er en Virtual Reality
tur i hvad der præsenteres
som BonBon-Lands hemmelige verden under jorden.

Mega sjovt

Det er nu ikke noget med
skumle personer og uhyggelige steder men derimod forskellige verdener, som man
bevæger sig rundt mellem
via portaler eller ormehuller.
Man dukker sig helt automatisk, når man er ved at støde
hovedet mod en gren eller
en flyvende bil i den virtuelle verden, hvilket også må
gøre det ret underholdende
for andre at se på.
Der er brugt meget tid på
at få »filmen« til at passe nøjagtigt til Viktor Vandorms
bevægelser, og det er lykkedes godt.
Undertegnede er enig med
borgmester Carsten Rasmussen, som siger:
- Det er mega sjovt.
Og bedømt ud fra folks udbrud under turen og kommentarerne bagefter har

Hvordan klipper man en rød snor over, når man har VR-briller på og
overhovedet ikke kan se, hvad man laver? Man må føle sig frem.
rigtig mange andre samme
mening om årets nyhed.

Stiller skarpt

Til en start har BonBon-Land regnet med, at
halvdelen af pladserne i
rutsjebanen er til folk med
VR-briller på:
- Men der kan tilpasses efter behov. VR-brillerne kan
tilsluttes på alle pladserne,
siger BonBon-Lands norske
direktør Mattis Wilmms.
Første gang var det lidt
omstændeligt for de ansatte
at få sat VR-briller på alle,
men mon ikke de hurtigt
får taget på det. Og her er
tale om rimeligt avancerede
VR-briller, hvor man selv
kan stille skarpt og justere,
så brillerne sidder godt fast
på hovedet.

En gang maling

Det var noget køligt klokken 10.00, da Carsten Rasmussen formelt åbnede for

Borgmester Carsten Rasmussen
åbner for snoren, så de forventningsfulde gæster kan komme
ind og prøve forlystelserne.

BonBon-Lands 26. sæson,
men inden længe kom solen
og dermed også mange flere
gæster i parken.

Der har de senere år været
en del kritik af, at her efterhånden ser noget nedslidt
ud. Det gør der stadig nogle
steder, men nu bliver der
gjort noget ved det.
- Vi har inddelt parken
i syv sektioner, og denne
vinter har vi renset og malet alle bygninger i de to
største sektioner tættest
ved indgangen, siger BonBon-Lands norske direktør
Mattis Wilmms.
- Vi kan nå hele parken
igennem på tre år og starter
så forfra på runden, siger
han, som dermed håber, at
parken snart vil være lige så
flot som i gamle dage.

Skælskør Marinegarde stod for
musikken, da BonBon-Land
åbnede i går.

