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  PRESSinbjudan 
 

Kolmårdens Djurpark AB  
Silvy Bohlin, pressansvarig 
010-708 75 11, 070-637 30 02 
silvy.bohlin@kolmarden.com 

 

Kolmården, Nordens största djurpark, är ett av Sveriges populäraste resmål och omfattar djurpark samt Vildmarkshotellet. Kolmården har ett 80-tal olika djurarter och driver en rad 
olika forsknings- och bevarandeprojekt. Djurparken är även en utbildningsresurs för Sveriges skolor. Kolmården är medlem i Svenska Djurparksföreningen samt de internationella 
branschorganisationerna EAZA och WAZA. 2014 hade parken totalt ca 600 anställda under säsong och besöktes av drygt 500 000 gäster.  
Kolmården är 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.   
 

2015-04-23  
 

Visning av nya Bamses Värld på Kolmården 
2015 fyller Kolmården 50 år. Till jubileumsåret har Kolmården lagt ett stort engagemang på att förverkliga alla barns dröm om att kunna 
besöka Bamses Värld, platsen där Bamse och hans vänner bor. Nya Bamses Värld är en magisk värld fylld av åkattraktioner, lekområden 
och parkmiljöer där alla besökare får möjlighet att träffa Bamse och hans vänner.  

I den nya världen finns bland annat fyra nya åkattraktioner; berg- och dalbanan Godiståget, båten Viktoria, Skalmans 

bilar och karusellen Dunderhonungsburkarna. Här hittar du även nya hus för karaktärerna Bamse, Skalman, Lille Skutt 

och Farmor. I amfiteatern kommer en teaterpjäs att spelas en till fyra gånger per dag. I området finns också butik, 

restaurang, vattenlekland samt roliga och interaktiva lekmiljöer.  

Nya Bamses Värld har premiär 1 maj 2015, men du är inbjuden till en pressvisning redan den 28 april för att få en 

försmak av vilken sagolik upplevelse som nu står klar.  

Datum: 28 april  

Tid:   09.45 – 12.00 

             09.45  Samling vid huvudentrén för gemensam promenad till Bamses Värld   

   (Parkera vid stora parkeringen) 

   10.00 Mats Olsson hälsar välkommen 

  10.30  Visning av Bamses teaterföreställning 

  11.00  Fika, rundvandring, fotografering och intervjuer 

  11.45  Åktur med Godiståget    

Plats:  Kolmården 

Deltagare:   Mats Olsson, VD 

  Mattias Zingmark, marknadschef 

  Niklas Palmqvist, operativ projektledare för Bamses Värld 

  Erika Josefsson, arbetsledare Barnaktivitet, Åkattraktioner & Spel 

  Erik Ljung, VO-chef Entrévärdskap, Butik, Barnaktivitet, Åkattraktioner och Spel 

  Bamse med vänner 

Av praktiska skäl är vi tacksamma för anmälan om deltagande senast 27 april till silvy.bohlin@kolmarden.com. 

Välkomna! 

För mer information 

Silvy Bohlin, pressansvarig på Kolmården, 010-708 75 11, silvy.bohlin@kolmarden.com. 

mailto:silvy.bohlin@kolmarden.com
mailto:silvy.bohlin@kolmarden.com

	2015-04-23

