
 
 

________________________________________________________________________________________ 
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. 

 
 

 
 
 

Pressmeddelande 2018-04-10 

 
Darin tillbaka i Furuvik i sommar 
Han stod på Stora Scen första gången redan 2013 och kom sedan tillbaka med sitt 
svenska låtmaterial inför en dedikerad publik 2016. Med låtar som ”Ta mig tillbaka”, 
”En apa som liknar dig” och ”Ja må du leva” har han sjungit sig in i våra hjärtan och 
den 14 juli kl. 20.00 välkomnar vi Darin tillbaka till Furuviks Stora Scen för tredje 
gången.  

Han har haft flertalet hits på topplistorna, sommarpratat i P1 och var 2012 med i TV4:s ”Så 
mycket bättre”, där han bland annat gjorde en oförglömlig cover av Olle Ljungströms ”En 
apa som liknar dig” och Magnus Ugglas ”Astrologen”. Darins första singel på svenska "Ta 
mig tillbaka" släpptes 2015 och sålde 5 x platina, toppade radiolistor, streaminglistor och 
Svensktoppen i flera månader i sträck. Albumet "Fjärilar i magen" kom sedan 2016 och 
sålde även den platina och intog förstaplatsen på den svenska albumlistan. Förra året 
följde Darin upp succén med sitt andra album på svenska ”Tvillingen”, som även den gått 
in på den svenska albumlistans förstaplats, och innehåller hitsingeln ”Ja må du leva”. Till 
våren ger han sig ut på en stor Sverigeturné och den 14 juli kl. 20.00 får vi se honom kliva 
ut på Furuviks Stora Scen för tredje gången. 
 
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 
Hov1 – 30 juni kl. 20.00 
Melissa Horn – 6 juli kl. 20.00 
Magnus Carlson – 13 juli kl. 20.00 
Darin – 14 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 
Timbuktu & Damn! – 27 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 
Lena Philipsson – 11 augusti kl. 20.00 
Jill Johnson – 18 augusti kl. 20.00 
Oskar Linnros – 25 augusti kl. 20.00  
 
 
 
 
 


