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Kultur 11.09.2015 kl. 23:00

Et julemarked med radiobiler og duften af
brændte mandler
AF Henrik Grønvald

Mere magi: Til næste år vil Tivoli Friheden gerne holde åbent 18 dage til jul og give gæsterne en særlig
oplevelse.

Ledelsen i Tivoli Friheden vil udvide åbningstiden i forlystelsesparken – i første omgang med et
julemarked inspireret af Tivoli i Købehavn og forlystelsesparken Liseberg i Gøteborg.

»Vi har i mange år set på mulighederne. Jeg har selv rejst rundt mellem julemarkeder i store byer og
forlystelsesparker, og kendetegnende for de bedste er, at det er jul i rå mængder, masser af lys, og så er der
nogle wow-oplevelser så flotte, at folk fotograferer dem,« fortæller direktøren, som understreger, at
bestyrelsen prioriterer et årligt julemarked højt, men endnu ikke har fået tilladelse af kommunen.

[citat1]

»Vi har søgt om en ny miljøgodkendelse, fordi vi i første omgang ønsker at holde åbent yderligere 18 dage
fra slutningen af november til nytår næste år.«

En anden stemning

Ifølge Henrik Ragborg Olesen skal et julemarked være af høj kvalitet, så sommergæsterne kan se værdien
i at vende tilbage til jul.

»Der skal være en anden stemning og en anden magi. Vi skal have juletræer, halmballer, brændte mandler,
gløgg og æbleskiver, og så skal der være noget underholdning for børn af kendte figurer på en lille scene.
Vores fokus vil være på at have nogle ekstraordinære oplevelser for børnefamilier, samtidig med at en
række forlystelser vil køre,« siger direktøren.

Større omsætning
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Tivoli i København har ca. 1 mio. gæster i løbet af de 47 dage, det har vinteråbent. Det antal forventer
direktøren slet ikke at kunne nå op på, men mindre kan også gøre det.

»Der gik otte år, inden Fed Fredag-arrangementerne rigtig slog an, så vi er indstillet på, at Jul i Friheden
skal løbes i gang. Men hvis vi kan nå op på 40.000-50.000 gæster det første år, vil det være fint. Der skal
også være mulighed for at tjene penge for dem, som skal komme med boderne,« siger han.

Henrik Ragborg Olesen lægger ikke skjul på, at han og bestyrelsen også har skelet til den mulige
meromsætning, der ligger i at holde gang i pariserhjulet, radiobilerne og andre forlystelser i mere end de
124 åbningsdage i sæsonen fra april til september.

»Tivoli Friheden er en stor, dyr maskine med mange nye investeringer, så jo mere vi kan holde åbent, jo
bedre vil det være. Helt ideelt ville det være, hvis vi kun havde lukket for renovering og planlægning af
den kommende sæson fra januar til marts. Hvis vi nærmede os en helårsforretning, kunne vi også bedre
holde på dygtige medarbejdere,« forklarer han.

Vil udvide Fed Fredag

Bestyrelsens udviklingsplan for de kommende år rummer også overvejelser om at tilføre Fed Fredag-
programmet udenlandske navne. Tivoli Friheden er ved at gennemføre en undersøgelse blandt gæsterne.
Indtil nu har ca. 1.100 svaret.



13/09/15 14.40

Side 3 af 3http://jyllands-posten.dk/aarhus/kultur/ECE8014292/Et-julemarked-med-radiobiler-og-duften-af-brændte-mandler/?service=printversion

»Flertallet mener, det kunne være sjovt. Derfor vil vi nu prøve at lave programmet lidt mere internationalt
og måske udvide med en ekstra koncert,« fortæller Henrik Ragborg Olesen.

I år købte 140.000 gæster billet til de 20 koncerter. Selv om det er 7.000 gæster i gennemsnit per koncert,
mener Henrik Ragborg Olesen, at flere vil komme til koncerterne, hvis der er de rette faciliteter.

Derfor planlægger ledelsen at bygge en overdækket scene med plads til 8.000-10.000 mennesker under
tag.

Til julebal i tivoliland

»Til vores sidste Fed Fredag-koncert i år med De Eneste To kom der kun 3.200 gæster, fordi det regnede
hele dagen. Hvis vi havde haft tag over, kunne der være kommet det dobbelte eller måske 10.000.
Desuden er der her i området et behov for en stor, udendørs facilitet under tag.«

Den udvidede scene skal ligge det samme sted, men vil blive drejet lidt af hensyn til naboerne, så
højtalerne peger i retning mod stadion. Et overdækket areal på 3.000 kvm vil ifølge direktøren kunne
rumme ca. 3.000 spisende gæster i forbindelse med særlige firma-arrangementer, men også kunne
anvendes til julemarked.

»Derved ville vi også gøre os uafhængige af vejret, som jo også kan være temmelig vådt i december,«
siger Henrik Ragborg Olesen.
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