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Stockholm får världspremiären av MAMMA MIA! THE PARTY  
#mammamiatheparty 

 
Succén MAMMA MIA! får en festlig förnyelse på Tyrol på Gröna Lund när Björn Ulvaeus 

presenterar MAMMA MIA! THE PARTY. Björn Ulvaeus har tillsammans med regissören Roine 

Söderlundh skapat en upplevelse utöver det vanliga för alla fans av MAMMA MIA!, musikalen som 

setts av 55 miljoner människor runt om i världen. Scenografen Bengt Fröderberg har förvandlat 

Tyrol på Gröna Lund till en grekisk taverna där MAMMA MIA! THE PARTY har världspremiär den 20 

januari 2016.  

Först kom musikalen, sedan kom filmen och nu är det dags för MAMMA MIA! THE PARTY. 

Upplevelsen bjuder gästerna på en grekisk fest full av ABBA-musik, dans och glädje mitt i MAMMA 

MIA!-världen. Det bjuds på middagsunderhållning med en läcker medelhavsbuffé signerad Samuel 

Cabrera med kökskollegor, i samråd med Jonas Dahlbom, ny kreativ kulinarisk ledare för Gröna Lund, 

som serveras direkt till bords. MAMMA MIA! THE PARTY äger rum på Tyrol vars specialbyggda miljö 

förför gästerna på Nikos Taverna med olivträd, fontän och dofter av medelhav. 

- Att skapa en helt ny form av underhållning som MAMMA MIA! THE PARTY har varit bland de 

mest utmanande, men också roligaste musikprojekt jag varit med om på länge. Responsen vi fått 

från testpubliken har varit över förväntan och jag ser fram emot premiären den 20 januari säger, 

Björn Ulvaeus, exekutiv producent. 

- Detta är något helt nytt. Jag har velat skapa en grekisk verklighet här i Stockholm där den ena 

kvällen inte är den andra lik. En illusion av att befinna sig i värmen I Grekland. Jag vill ge publiken 

en helt annorlunda upplevelse, allt från hur man möts I entrén, maten, ouzon, zorban till ABBA-

låtar, säger Roine Söderlundh, regissör. 

- MAMMA MIA! har älskats av en hel värld vilket märks på intresset. Trycket på vårens biljetter 

har varit stort och överträffat alla förväntningar. Nu väntar vi bara på att få dra igång partyt, 

säger Mats Ahldén, producent på Eventum. 
 

För intervjuförfrågningar, pressbilder och ytterligare information, vänligen kontakta:  

Stephanie G. Bonn, Zap PR   

Telephone: +46 (0)8 661 11 75  

Mobile: +46 (0)70 77 56 110  

E-mail: stephanie@zap-pr.com 

 

Om MAMMA MIA! THE PARTY 

MAMMA MIA! började som musikal 1999 med text och musik av Björn Ulvaeus och Benny Andersson (några låtar 

tillsammans med Stikkan Andersson). MAMMA MIA! THE PARTY har världspremiär den 20 januari 2016 på Tyrol, Gröna 

Lund i Stockholm. Björn Ulvaeus är exekutiv producent och en av initiativtagarna till MAMMA MIA! THE PARTY.  

För mer information, besök gärna: www.mammamiatheparty.com 
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