
 
 

________________________________________________________________________________________ 
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. 

 
 

 
 

Pressmeddelande 2018-02-02 

 

Petter till Furuvik i sommar 
 
I år är det 20 år sedan han släppte sin första skiva ”Mitt sjätte sinne”. Sedan dess har 
det blivit åtta skivor till, en bok, flertalet föreläsningar och otaliga konserter. Senast 
han besökte oss var 2015 och den 2 juni är det återigen dags för Sveriges främste 
hiphopartist att kliva ut på Furuviks Stora Scen. 

Petter debuterade 1998 med albumet ”Mitt sjätte sinne” och har sedan dess släppt 
ytterligare åtta fullängdare som alla belönats med platina- och/eller guldskivor. Han är 
utbildad sommelier, författare och restaurangägare, men det är i musiken allt grundar sig. 
I mitten av januari släpptes nya singeln ”Toppen av ett berg”, där fjolårets Grammis- och 
P3 Guldnominerade Madi Banja både gästar och är medkompositör. Just nu arbetar han i 
studion med att färdigställa fler nya låtar och till sommaren ger han sig ut på turné. Räkna 
med drag när Sveriges främste hiphopikon kliver ut på Stora Scen den 2 juni. 
 
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 
Petter – 2 juni 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 
 
 
 
 


