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2Entertain gör en samproduktion med 
marknadsledande aktör i Tyskland  
 
2Entertain gör tillsammans med BB Promotion en samproduktion av musikalen 
Flashdance. BB Promotion är en av Tysklands ledande aktörer inom produktion och 
marknadsföring av musikal och show och ingår i Ambassador Theatre Group (ATG), 
global marknadsledare inom segmentet live entertainment. BB Promotion kommer 
att vara huvudansvariga för en turné med Flashdance, med 2Entertain som 
samproducent. 
 
2Entertain gjorde under 2018 en satsning i egen regi på den tysktalande marknaden genom att under 
hösten spela Flashdance på nio orter i Tyskland och Österrike. Föreställningen kritikerrosades och 
prisnominerades och sammanlagt 61 000 biljetter såldes, vilket dock inte var tillräckligt för att nå 
målsättningen på 90 000 biljetter. 2Entertain offentliggjorde därför den 30 januari 2019 att 
satsningen på den tysktalande marknaden, i egen regi, avbrutits. Efteranalysen visade tydligt att för 
att nå framgång i de tysktalande regionerna är ett samarbete med en stark kommersiell partner med 
kunskap om främst biljettförsäljning på aktuell marknad avgörande.  
 
BB Promotion är Tysklands största turnéproducent och ingår i det engelska bolaget Ambassador 
Theatre Group (ATG), global marknadsledare inom segmentet live entertainment. BB Promotion har 
under 30 år framgångsrikt producerat turnéer i de tysktalande länderna med alla de stora 
musikalerna från Broadway och West End och de är specialister på PR och marknadsföring av 
musikaler i Tyskland, Schweiz och Luxemburg.  
 
BB Promotion ser en stor potential i den produktion av Flashdance som 2Entertain producerade och 
spelade under hösten 2018 och en turné är nu planerad. Turnén kommer att besöka 16 städer i 
Tyskland, Schweiz och Luxemburg och totalt kommer 113 föreställningar att spelas. Premiären är i 
Köln i december 2019 och turnén pågår till och med april 2020. Inga nya investeringar i produktionen 
kommer att krävas och den hanteras på samma sätt som övriga samproduktioner inom 2Entertain.  
 

- Det känns mycket bra att BB Promotion nu går in som samproducent av Flashdance och med 
deras kunskap om hur man framgångsrikt säljer biljetter till musikaler på den tysktalande 
marknaden ser vi goda möjligheter till fina försäljningssiffror på den näst största 
musikalmarknaden i Europa, säger Janne Andersson, VD 2Entertain. 

 
- En samproduktion med BB Promotion minskar riskexponeringen avsevärt då deras starka 

marknadsposition på den tysktalande marknaden ger optimala förutsättningar för 
2Entertain, att med en redan utvecklad produktion av Flashdance, nå framgång i regionen, 
säger Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group. 

 
Inledningsvis går BB Promotion in som samproducent till 2Entertain samtidigt som det finns goda 
möjligheter att framöver utveckla samarbetet till i att omfatta fler produktioner. 
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För ytterl igare information,  vänligen kontakta:  
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group  
pelle.mattisson@momentgroup.com, 0705-80 06 57  
Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com. 
 

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 22 mars 2019, ca. klockan 
12:15 CET. 

Moment Group – shaping the experience industry  
Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser 
för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i 
Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, 
Main Market. 
 
Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom 
eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. 
Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet 
genom möten, upplevelser och digitala lösningar.  
 
Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna 
genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs två aktivitetsarenor, Ballbreaker i 
Stockholm och STAR Bowling i Göteborg.  
 
Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd 
underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem teaterarenor samt en krogshowarena, China 
Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och 
Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se. 
 
Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i 
Skandinaviens största städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group återfinns varumärken 
som Wallmans, Golden Hits, The Concept, Cirkusbygningen och Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också 
KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.   

Moment Group i korthet 
 
Omsättning: 1 101 000 000 sek 
 
Verksamhet: Moment Group är moderbolaget i koncernen med verksamheter inom 
upplevelseindustrin 
 
Affärsområden: Event, Immersive Experiences, Live Entertainment, Venues 
 
Börslista: Nasdaq Stockholm, Main Market 
 
Antal aktieägare: ca 2600 
 
Medelantal anställda: ca 600 personer 
 
VD/Koncernchef: Pelle Mattisson 
 
Styrelseordförande: Jan Friedman  
 
Varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger 
Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, 
Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, The Concept, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans 
Group 
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