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BILLY IDOL TILL FURUVIKS STORA SCEN
Han var en av pionjärerna i att skapa ett nytt sound genom att blanda rock, pop och
punk och med låtar som ”White Wedding” och ”Rebel Yell” blev han snabbt en av de
första stora superstjärnorna på MTV. I sommar ger sig Billy Idol ut på en turné, som
stannar till den 25 juli på Furuviks Stora Scen.

Han satte punken på kartan, även hos popälskare, genom låtar som ”Rebel Yell”, ”White
Wedding”, ”Dancing With Myself” och ”Cradle of Love”. 2014 släpptes hans biografi
”Dancing With Myself” som snabbt blev en bästsäljare på New York Times lista. I samband
med det gav han också ut sitt första album på över 10 år, titulerat ”Kings & Queens of the
Underground”. Nu har vi glädjen att meddela att denna punkens ikon kommer till Furuvik.
Den 25 juli kl. 20.00 intar Billy Idol Furuviks Stora Scen.
– Det är fantastiskt häftigt och coolt att Billy Idol kommer till Furuvik. Han är en personlig
favorit och jag ser verkligen fram emot en magisk kväll, säger Nina Tano, vd på Furuvik.
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
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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. 2017 hade Furuvik totalt ca 350 anställda under säsong och gästades av drygt 300 000 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.

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
Billy Idol – 25 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
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