
 
 

________________________________________________________________________________________ 
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. 2018 hade Furuvik totalt ca 350 anställda under säsong och gästades av 
drygt 340 000 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, Furuvik och Skara 
Sommarland. 
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MOVITS! KLARA FÖR FURUVIK 
De har sedan länge ansetts vara en av Sveriges starkaste liveakter med många 
hits i bagaget så som ”Äppelknyckarjazz”, ”Limousin” och ”Na Na Nah!”. De har 
turnerat non-stop de senaste 10 åren och drar alltid en stor publik. Den 9 
augusti kl. 20.00 gör Movits! sig redo för att möta Furuvikspubliken.  

De har uppmärksammats för deras säregna sound som numera blivit något av 
ett signum med rap, tunga beats och bombastiska blåsarrangemang. Tio år 
efter debuten med ”Äppelknyckarjazz” släppte bandet sitt femte album ”V:I” i 
slutet av 2018, som tillsammans med kommande album ”V:II” utgör ett 
dubbelalbum som släpps i sin helhet den 31 maj. Den 9 augusti kl. 20.00 gör vi 
oss redo att välkomna Movits! ut på Furuviks Stora Scen. 
 
För mer information kontakta Nina Tano, VD på Furuvik på telefon 010-708 79 
18 eller  
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e-mail nina.tano@furuvik.se. För pressbilder besök vår Bildbank 
bilder.parksandresorts.com/furuvik 
 

FURUVIKS STORA SCEN 2019 
Följande konserter är hittills bokade till Furuviks Stora Scen: 
 
Benjamin Ingrosso och Felix Sandman – 18 maj kl. 18:00 
Tjuvjakt – 8 juni kl. 20.00 
Peter Jöback – 6 juli kl. 20.00 
Whitesnake – 10 juli kl. 20.00 
Molly Sandén och Peg Parnevik – 12 juli kl. 20.00 
Ulf Lundell – 19 juli kl. 20.00 
Miriam Bryant – 20 juli kl. 20.00 
Samir & Viktor – 27 juli kl. 20.00 
Jill Johnson – 2 augusti kl. 20.00 
Movits! – 9 augusti kl. 20.00 
Miss Li – 17 augusti kl. 20.00 
 
 


