
 

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag. Grönklittsgruppen omfattar följande anläggningar inom camping, 
temaparker och skidanläggningar: Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Orsa Camping, Orsa Bowling, Rättviks Camping, 
Siljansbadets Camping, Grännastrandens Camping, Sagolandet Tomteland, Tänndalen och Mora Parken.  

 

 
 
 
 

Pressmeddelande den 18 jan 2016 
 
 

Stjärnklart över Orsasjön för sjätte året 

Moraeus med mera till Orsa i år igen 
För sjätte året i rad kommer det populära TV-programmet Moraeus med mera att spelas 
in på Orsa Camping i sommar.  Orsas egen musikstjärna Kalle Moraeus kommer att 
bjuda in flera gäster varje kväll och för det som vill vara på plats är det bara att hänga på 
låset och köpa biljetter när de släpps den 16 februari klockan 9. 

Inspelningarna av Moraeus med mera har blivit lite av en tradition för många. Sju 
försommarkvällar dyker de upp, stjärnorna. Värd är som vanligt Kalle Moraeus, som blir allt mer 
folkkär varje år. Liksom tidigare år kommer minst tre artister att gästa programmet varje 
inspelningskväll. 

Programmet Moraeus med mera kommer att spelas in på Udden på Orsa Camping inför publik. 
För den som vill går det att äta middag före eller efter föreställningen på någon av områdets 
restauranger. Boendepaket, stugor eller campingrutor finns att boka på Orsa Camping för den 
som vill ha en riktig helkväll. 

Inspelningarna kommer att genomföras den 3, 4, 5, 6, 10, 11 och 12 juni 2016. 

Det finns också möjlighet att se inspelningarna live. Biljetterna släpps den 16 februari 
klockan 09:00. Biljetter köper man på www.moraeusmedmera.se eller via telefon 0250-462 00 

Läs mer på www.moraeusmedmera.se 

Vart efter artister blir bokade kommer namnen att släppas löpande på denna sida samt på 
Moraeus med meras facebook-sida. På hemsidan finns också chansen att anmäla sig till att få 
nyhetsbrev med löpande information kring inspelningarna och biljettsläppet. 

Högupplöst pressbild finns på http://www.gronklittsgruppen.se/bildarkiv/moraeus-med-
mera__148 

För mer information kontakta gärna: 
Cecilia Difs, Grönklittsgruppen, 070 333 29 42, cecilia.difs@gronklittsgruppen.se 
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