
Disneyland Paris fortsætter med at fejre 30-års jubilæum helt indtil den
30. september 2023, og i februar vil det magiske feriested for allerførste
gang være en del af en skandinavisk lysfestival.

Den 6.udgave af Copenhagen Lights Festival afholdes fra den 3. til den 26.
februar og bliver helt unik i år, eftersom København er blevet udnævnt til
2023 verdensarkitekturhovedstad af UNESCO. Ved denne lejlighed har
Disneyland Paris forestillet sig et skræddersyet lysshow, der skal hylde
parkens fortryllede 30-års jubilæums store finale.

DISNEYLAND PARIS FORTSÆTTER MED AT FEJRE DERES 30-ÅRS 
JUBILÆUM OG VIL VÆRE MED TIL AT LYSE OP I VINTERMØRKET, NÅR DE 

DELTAGER VED COPENHAGEN LIGHTS FESTIVAL 

Det har altid stået Disneyland Paris nært at skabe magiske lokale oplevelser for danskere.
Hvert år besøger flere og flere danskere Stedet-Hvor-Drømme-Går i opfyldelse.

Ud over denne magiske forestilling vil festivalgæster også få chancen for at deltage i en helt
unik konkurrence for at vinde et uforglemmeligt familieophold i løbet af Disneyland® Paris
30-års jubilæumsfinalefejring.

Det magiske feriested har i samarbejde med festivalorganisationen
forestillet sig en eksklusiv lysattraktion, der giver danskerne mulighed for
at tage en aktiv del af magien!
Under hele festivalens varighed vil danskerne kunne dele deres billeder
på www.cphlightsmagic.dk. Hver aften, efter en sjov dansesession med
Mickey og Anders, vil en unik mosaik vise disse billeder... med en disney-
twist!

Lysinstallationen vil kunne opleves i tre uger og vil fremhæve Nordatlantens Brygges historiske bygning, der
omgiver den elskede familieskøjtebane Broens Skøjtebane.
Dette samarbejde vil endnu en gang styrke det stærke bånd mellem Danmark og Frankrig, hvor en af de
ældste Lysfestivaler i verden finder sted hvert år i Lyon.



Denne enestående oplevelse vil give lokalbefolkningen mulighed for at fejre feriestedets 30-års jubilæum i Danmark,
mens fremtidige gæster også vil kunne nyde eksklusive Grand Finale-festligheder i det parisiske feriested indtil den 30.
september 2023, herunder:

NEW MARVEL NIGHTTIME DRONE SHOW –
fra 28. januar til 8. maj 2023

Ud over de nylige åbnede Marvel Avengers Campus og
Disney Hotel New York – The Art of Marvel, vil
gæsterne kunne overvære endnu en Marvel-oplevelse,
når det splinternye "Avengers: Power the Night "
natlige droneshow vil lyse himlen op hver aften på
Walt Disney Studios Park®, fra den 28. januar til den 8.
maj 2023.

Denne verdensomspændende eksklusivitet, det
allerførste natlige droneshow dedikeret til Marvel
Super Heroes i en Disney Park, vil kombinere musik,
lys, pyrotekniske effekter, videoprojektioner og op til
500 droner der vil danne en ærefrygtindgydende serie
af ikoner, der repræsenterer kræfterne fra ikoniske
superhelte, inklusiv Captain America, Captain Marvel,
Scarlet Witch og for første gang i Disneyland Paris,
Shang-Chi.

Utallige Disneyland Paris Cast-medlemmer – herunder
showinstruktører, specialeffektdesignere, lys- og 
motiondesignere – har kombineret deres ekspertise og 
kreativitet for at udvikle dette eksklusive show, som vil 
indeholde et soundtrack bestående af nogle af de mest
ikoniske Marvel-scores, der er blevet specielt
reorkestreret med et symfoniorkester sammensat af
mere end 70 musikere i de berømte Abbey Road 
Studios i London.

Med Marvel Avengers Campus, Disney Hotel New York 
– The Art of Marvel og det splinternye "Avengers: 
Power the Night "-show er Disneyland Paris blevet den 
ULTIMATE destination i Europa for Marvel-fans, der 
ønsker en unik oplevelse sammen med deres
foretrukne superhelte.



« DISNEY DREAMS®! » - fra den 12.april 2023 

Til den store finale for feriestedets 30-jubilæumsfejring,
vil det utrolige “Disney Dreams®!”, det spektakulære
show, som har fået en af de højeste tilfredshedsrater
nogensinde, gøre sit store comeback – og således give
en ny generation af gæster mulighed for at opleve dette
ikoniske show.

Fra den 12. april 2023, vil "Disney Dreams!" igen 

fortrylle gæster hver aften i Disneyland ved at tage dem 

på en magisk og følelsesladet rejse efter "Disney D-

Light" droneshowet til en uforglemmelig nattesekvens. 

Guidet af Peter Pans skygge, vil man kunne betragte og 

genopleve nogle af de største Disneys mest ikoniske 

historier projekteret på Torneroseslottet til kendte 

sange fra Disney og Pixar. 

"Disney Dreams!", der oprindeligt debuterede i 2012, vil 

præsentere en tilbyder en utrolig byge af farver og lys 

ved hjælp af avanceret teknologi, blændende 

projektioner, spektakulære lasere og springvand, og 

sensationelle pyrotekniske effekter. Den 

kortlægningsteknologi, der bruges til showet, vil skabe 

illusioner om roterende tårne og svingende bevægelser 

på slottet!

En ekstra opgradering til showets tekniske udstyr 

omfatter installation af energieffektive laser 

videoprojektorer, som vil gøre det muligt at reducere 

energiforbruget med 50 %, og samtidig levere en 

betagende show.

*Lavt energiforbrug LED-lys specielt udviklet til 

Disneyland Paris.



GENÅBNING AF 'IT'S A SMALL WORLD’ –
Foråret 2023

Efter at være blevet lukket for renovering, vil det
lykkeligste krydstogt, der nogensinde har eksisteret,
endelig genåbne i foråret 2023 for igen at byde
Disneyland Paris-gæster velkomne om bord.
Beliggende i hjertet af Fantasyland siden parkens
åbning i 1992, vil denne familieattraktion, som du ikke
må gå glip af, invitere gæster i alle aldre til at tage på
en vidunderlig rejse rundt i verdenen til lyden af en af
de mest ikoniske Disney Parks sange.

I næsten 60 år har denne elskede attraktion haft
hundredvis af dukker (Audio-Animatronics ®) iført
nationale kostumer der synger en følelsesladet sang
kaldet "it's a small world" for at fejre globalt
fællesskab. Renoveringsarbejdet bidrog til at genoplive
den meget farverige udendørs facade og gav mulighed
for flere tekniske opgraderinger.

Siden den blev introduceret på 
verdensudstillingen i 1964 i New 

York, har 'it's a small world' 
fortryllet mere end 1 milliard 

gæster i Disney Parker i Anaheim, 
Orlando, Tokyo, Paris og Hong 

Kong. Gæster over hele verden er 
kommet til at elske og genkende 
denne glade og fængende sang.

Vidste du?

"PIXAR: WE BELONG TOGETHER" –
FRA SOMMEREN 2023

Til sommer venter et helt nyt show kaldet "Pixar: We
Belong Together", hvor parkens gæster vil blive
inviteret til at deltage i et bevægende musikalsk eventyr
på Studio Theatre sammen med deres yndlings Pixar-
venner. Under dette show, som vil kombinere state-of-
the-art sceneteknologi, lyseffekter, koreografi og
ikoniske sange, vil gæsterne opleve, hvordan musik og
venskab bringer os sammen.



MARVEL AVENGERS CAMPUS

Marvel Avengers Campus i Disneyland Paris blev skabt af
Tony Stark for at rekruttere og træne den næste
generation af superhelte. Rekrutter vil være med til at
spille en aktiv rolle sammen med Marvel Super Heroes,
herunder Captain Marvel, Black Widow, Spider-Man og
nye superhelte som Shuri, i hendes Black Panther-
udstyr. Med spektakulære superhelte møder,
temarestauranter og butikker, hvor rekrutter kan
opruste med højteknologisk tilbehør, tilbyder Marvel
Avengers Campus en fuldstændig unik oplevelse.

Den store finale af 30-års jubilæumsfejringen er også
en fantastisk mulighed for at opdage Marvel
Avengers Campus – det nye, fantastiske temaland i
Walt Disney Studios Park – og dykke ned i hjertet af
handlingen sammen med Marvel Super Heroes, især
i spændende attraktioner såsom Spider-Man WEB
Adventure og Avengers Assemble: Flight Force.

EN GRÆNSELØS FREMTID FOR DISNEYLAND 
PARIS

Den store finale af 30-års jubilæumsfejringen og
åbningen af Marvel Avengers Campus og Disney
Hotel New York – The Art of Marvel er kun starten på
den igangværende transformation af Disneyland
Paris. Andre store projekter vil snart kunne afsløres,
herunder den kongelige forvandling af Disneyland
Hotel og renoveringsarbejdet på Disney Village®.

Derudover er et nyt Frozen-tema-land under
opførelse i Walt Disney Studios Park, som en
del af en ambitiøs udvidelsesplan, der også vil
omfatte en fantastisk sø og unikke haver, der
hver især er designet omkring Disneys
yndlingshistorier.



I overensstemmelse med den franske regerings anbefalinger og som en del af vores virksomhedsdækkende forpligtelse til
miljøet implementerer Disneyland Paris gradvist en række tiltag, der skal reducere energiforbruget, såsom at justere
temperaturen af forskellige indendørs områder til 19 grader Celsius (*) eller slukke for parkernes lys i lukketiden**.
Disse tiltag supplerer de mangeårige initiativer, der er taget i brug for at begrænse energiforbruget og bruge mere
vedvarende energi, hvilket resulterer i den omfattende brug af LED-lys på tværs af resortet. For eksempel er 75 % af
resortets hotelfaciliteter og 70 % af dets attraktioner udstyret med LED-lys. Derudover har resortet bygget et af de største
solcelleanlæg i Europa og har implementeret brugen af geotermisk energi og isolering af bygninger, efterhånden som de
bliver renoveret eller bygget. At informere og øge bevidstheden blandt Disneyland Paris' 16.000
rollebesætningsmedlemmer er også en vigtig grundpille i vores tilgang. Klik her for mere information.

Om Disneyland Paris

Disneyland Paris åbnede første gang dørene i april 1992 og har siden vokset sammen med antallet af gæster til i dag at være
Europas største turistdestination. I dag er det et feriested, der tilbyder forlystelsesparker i verdensklasse, syv tematiske Disney-
hoteller, Disney Village® underholdningskomplekset og kongrescentret. Disneyland Paris er den største private arbejdsgiver i
departementet Seine-et-Marne, med mere end 500 forskellige jobs og 124 nationaliteter repræsenteret.

Alle de nævnte begivenheder, shows, attraktioner og oplevelser kan blive ændret, forsinket eller aflyst uden varsel, især i tilfælde
af dårlige vejrforhold og afhængigt af ændringer i sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger og anbefalinger fra offentlige
myndigheder.

Vidste du?


