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ABBA HOS MADAME TUSSAUDS I NEW YORK CITY  
 

Förra veckan avtäcktes vaxdockorna av medlemmarna i den 
världskända supergruppen Abba på Madame Tussauds i New York 
City. Broadwaystjärnor från musikalen Mamma Mia var med när 
dockorna offentliggjordes. Vaxdockorna av medlemmarna i Abba 
ställs ut på museet fram till sista november 2014. 
 
Den tredje september offentliggjordes den svenska musikgruppen Abba hos 
Madame Tussauds i New York City. Dockorna av gruppens fyra medlemmar 
är klädda i kopior av dräkterna som gruppen hade på sig i musikvideon för 
låten SOS från 1975. Vid offentliggörandet av dockorna närvarade  
Judy McLane, Lauren Cohn och Stacia Fernandez, de är alla med i 
Broadwayuppsättningen av musikalen Mamma Mia. 
 
Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad 
har arbetat tillsammans med Madame Tussauds under skapandet av 
vaxdockorna. Det har varit viktigt för att dockorna skulle få det rätta 
utseendet och attityden. Dockorna är klädda i handmålade kopior av deras 
ikoniska klädsel från 1975. Dockorna finns på museet fram till den sista 
november 2014. 
 
I år firar musikalen Mamma Mia sitt 13:e år på Broadway och över 5000 
föreställningar. Musikalen, som bygger på Abbas hitlåtar, är en av de mest 
framgångsrika musikalerna genom tiderna och är en av fem musikaler som 
spelats längre än tio år på Broadway. Mamma Mia är en global succé och 
har setts av fler än 54 miljoner människor. Musikalen har satts upp i 39 olika 
produktioner, översatts till 14 språk och framförts i fler än 400 städer runt om 
i världen.  
 
Madame Tussauds i New York City är en interaktiv attraktion som måste 
upplevas. Här ges besökarna möjlighet att ”träffa” några av världens största 
ikoner. Museet ligger i hjärtat av Times Square och är öppet från klockan 
10.00 alla dagar året runt. 
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Om NYC & Company:                                                                                                                    

NYC & Company är den officiella marknads-, turism- och 
partnerorganisationen för staden New York, inriktade på att maximera rese- 
och turismmöjligheterna i de fem stadsdelarna, att bygga ekonomiskt 
välstånd samt att sprida en positiv image om New York City världen över. För 
mer information om vad man kan göra och se i New York City, besök 
nycgo.com. 


