
 
 

________________________________________________________________________________________ 
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. 
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MELISSA HORN TILL FURUVIK 
Sedan hennes artistdebut 2007 har hon släppt fem studioalbum, fått Evert Taube-
stipendiet och legat på listorna i både Sverige, Norge och Danmark. Hon är en artist 
som verkligen berör, med både sin känsliga röst och sina poetiska texter. Den 6 juli 
blir det en magisk och stämningsfull konsert när Melissa Horn kliver ut på Furuviks 
Stora Scen. 

Melissa Horn är en av Sveriges mest talangfulla låtskrivare och artister. Hon har turnerat 
med både Lars Winnerbäck och Peter LeMarc, nominerats till Rockbjörnar och Grammis 
och har tagit emot Evert Taube-stipendiet. Den 6 juli kl. 20.00 kliver fantastiska Melissa 
Horn ut på Furuviks Stora Scen för första gången. 
 
–Hon är en fantastisk artist med texter som berör och som jag tror passar vår publik i 
Furuvik. Det kommer att bli en magisk julikväll, 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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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 
Melissa Horn – 6 juli kl. 20.00 
Molly Sandén – 21 juli 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 
 
 
 
 


