
 
 

________________________________________________________________________________________ 
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. 2016 hade Furuvik totalt ca 300 anställda under säsong och gästades Furuvik av drygt 260 000 
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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Norlie & KKV till Furuvik i sommar 
Låten ”När jag går ner” fick enormt genomslag 2011 och sedan dess har duon haft en 
spikrak karriär uppåt. 2012 vann de pris för Årets Nykomling på P3 Guld-galan och 
låten ”Ingen annan rör mig som du” blev 2015 den mest streamade svenska låten på 
Spotify. Den 9 juni har det blivit dags att välkomna Norlie & KKV till Furuvik. 

 
Duon från Huddinge tillhör Sveriges mest framgångsrika artister och de är inte rädda för 
att experimentera och kombinera olika genrer för att skapa ett unikt sound. 2011 kom 
genombrottet när de släppte låten ”När jag går ner” och framgången fortsatte med 
singeln ”Ingen annan rör mig som du”, som 2015 blev den mest streamade svenska låten 
på Spotify. Den blev även nominerad till Årets låt vid både Grammis-galan och P3 Guld-
galan. Hitlåtar har blivit något av duons signum, då de året därefter släppte ”Din idiot” som 
på fyra veckor uppnådde platinaförsäljning. 2017 kom senaste singeln ”Säg något som får 
mig att stanna”, som i skrivandets stund streamats över 11 miljoner gånger. Den 9 juni 
hälsar vi duon Norlie & KKV välkomna ut på Stora Scen.  
   
 
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 
Norlie & KKV – 9 juni kl. 20.00 
W.A.S.P. – 16 juni kl. 20.00 
Melissa Horn – 6 juli kl. 20.00 
Magnus Carlson – 13 juli kl. 20.00 
Sabina Ddumba – 20 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 
 
 
 
 
 


