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Mormor, mamma och son – tre generationer i 
Kolmårdens nya delfinshow 
I Kolmårdens Delfinarium övar både delfiner och delfintränare in de sista momenten i den nya delfinshowen 
LIFE som har premiären den 27 april. Några av showens stora personligheter är mormor Vicky (40 år), 
mamma Ariel (17 år) samt sonen Sonar (1 år i juni). Tre generationer tar alltså plats i samma show. 

– Det är mycket som ska tränas in till en så här avancerad show. Då är det utmärkt att både Vicky och Ariel är trygga och lugna 
samt har lätt för att lära in nytt. Lille Sonar däremot kan busa till det ibland, men det sprider bara extra glädje. Våra besökare 
ska alltså inte bli förvånade om det kommer lite egna upptåg från honom under showen, säger Susanne Adolfsson delfintränare på 
Kolmårdens Djurpark. 
 
Vicky, som har funnits på Kolmården sedan hösten 1979, har de senaste 23 åren varit flockens trygga ledare. 
Delfiner lever i matriarkat med en erfaren och ansvarsfull hona som flockledare. Hela hennes personlighet ut-
strålar trygghet och stabilitet. Det är sällan hon blir orolig och hon ger alltid en hjälpande hand (fena) till den som 
behöver det. Hon har en stark vilja som ibland övergår till envishet. Sin ålder till trots deltar Vicky med liv och 
lust i träning och repetitioner av årets spännande satsning på en helt ny delfinshow. Det är nämligen inte alls sant 
att det inte går att lära gamla hundar att sitta, eller i det här fallet att lära sig nya beteenden när man är äldre 
delfin.  

Ariel är Vickys dotter och hon föddes i Lagunen i oktober 1996. Ariel är till sin personlighet väldigt lik sin mor 
och det är troligt att hon tar över ledarskapet när Vicky blir äldre. Ariel är inte envis utan tvärtom rätt flexibel. 
Precis som sin mor är hon själv en trygg mor som dessutom gärna låter andra honor vara barnvakt medan hon 
ägnar sig åt det hon älskar allra mest, att umgås med delfintränarna i träningspass och i shower. 

Den 18 juni 2012 födde Ariel sin andra son, Sonar. Sonar är just nu inne i en underbar period i livet när han 
börjar upptäcka mer och mer av sin omgivning. Han är nyfiken på allt och alla som rör sig kring och i bassäng-
erna. Han följer storögd allt som händer i föreställningsbassängen nu när den nya showen LIFE övas. Sonar följer 
med mamma Ariel på alla hennes upptåg under LIFE, så på ett eller annat sätt kommer han att ses under showen. 

Inför sommarsäsongen 2013 storsatsar Kolmårdens Djurpark på en ny delfinshow. Det blir en makalös show med ett starkt 
budskap om livet på jorden – ett ämne som berör oss alla. Kolmården investerar 15 miljoner kronor i projektet. Titelnamnet på 
den nya showen är LIFE.  Premiär för LIFE  är den 27 april.  

Kort film om produktionen av Life  
http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=c838d8303b3f01c56d65a73d654cf0b9, pinkod: Life2013 
eller http://youtu.be/_pjUWDT7le8 

Bilder 
http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=ca9d405b0872785f15f8750e8c0e9a39  
Pinkod: Delfiner2013 

För mer information 
Susanne Adolfsson, delfintränare på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 74, susanne.adolfsson@kolmarden.com  


