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Furuvik är en kombinationspark med djurpark, tivoli, badland och konsertarena, naturskönt belägen vid havet ca 1 mil söder om 
Gävle. Furuvik öppnade redan 1900. Sedan 2008 återfinns Nordens enda primatforskningsstation i parken. Furuvik är medlem i 
Svenska Djurparksföreningen samt den europeiska branschorganisationen EAZA. En av parkens viktigaste uppgifter är att sprida 
kunskap om djur och natur. 2016 hade Furuvik totalt ca 300 anställda under säsong och gästades Furuvik av drygt 260 000 
besökare. Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår 
några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland. 
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Timbuktu & Damn! till FuruviK 
 
Rappare, språkkonstnär, artist och författare. Med sina rötter i både USA och Sverige 
blandar han stora frågor med smittande rytmer och beats på ett självklart sätt. Och 
tillsammans med vapendragarna i bandet Damn! blir de ett musikaliskt under man 
inte kan värja sig mot. Den 27 juli kl. 20.00 välkomnar vi Timbuktu & Damn! ut på 
Furuviks Stora Scen. 

Jason ”Timbuktu” Diakité har många strängar på sin lyra och när han talar, oavsett 
konstform, så lyssnar man. Som rappare och artist har han haft otaliga hits så som ”Alla vill 
till himmelen men ingen vill dö”, ”Det löser sej” och ”The botten is nådd”. De senaste åren 
har han även tagit plats som en viktig röst i den politiska debatten, där han bland annat 
fått ta emot Fem-i-tolv-rörelsens utmärkelse för sitt arbete mot främlingsfientlighet. 2016 
släpptes hans självbiografi ”En droppe midnatt”, där han redogör för sin familjs historia 
från slaveriets USA till folkhemmets Sverige. En bok som sedermera också blev en 
föreställning där han blandar monolog med originalmusik skriven av honom själv och Erik 
Hjärpe. När han uppträder som artisten Timbuktu gör han det sällan utan vapendragarna 
och de tillika talangfulla musikerna i gruppen Damn!, och konserten i Furuvik blir inget 
undantag. Den 27 juli kl. 20.00 välkomnar vi Timbuktu & Damn! ut på Stora Scen. 
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För mer information kontakta Nina Tano, VD på Furuvik på telefon 010-708 79 18 eller  
e-mail nina.tano@furuvik.se. För pressbilder besök vår Bildbank 
bilder.parksandresorts.com/furuvik 

 
FURUVIKS STORA SCEN 2018 
Följande konserter är hittills bokade till Furuviks Stora Scen: 
 
Samir & Viktor – 19 maj kl. 18.00 
Mando Diao – 26 maj kl. 20.00 
Petter – 2 juni kl. 20.00 
Norlie & KKV – 9 juni kl. 20.00 
W.A.S.P. – 16 juni kl. 20.00 
Melissa Horn – 6 juli kl. 20.00 
Magnus Carlson – 13 juli kl. 20.00 
Sabina Ddumba – 20 juli kl. 20.00 
Molly Sandén – 21 juli kl. 20.00 
Billy Idol – 25 juli kl. 20.00 
Timbuktu & Damn! – 27 juli kl 20.00  
Lars Winnerbäck – 29 juli kl. 20.00 
The Hellacopters – 4 augusti kl. 20.00  
Goo Goo Dolls – 10 augusti kl. 20.00 
 
 
 
 
 


