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Pressmeddelande 

Kolmårdens Djurpark AB  
Silvy Bohlin, pressansvarig 
010-708 75 11 alt 070-637 30 02 
silvy.bohlin@kolmarden.com 

 

                      : Följ Kolmårdens nyheter på Mynewsdesk. 
 
Destination Kolmården är ett av Sveriges populäraste resmål för barnfamiljer och innefattar Kolmårdens Djurpark och Vildmarks-
hotellet. Destinationen ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts tillsammans med Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuvik och 
Aquaria.  
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Premiärvecka inleder Kolmårdens sommarsäsong  
Den 27 april slår Kolmården upp portarna för en upplevelserik och kittlande säsong. Premiären firas 
under en hel vecka mellan den 27 april och den 5 maj. Under premiärveckan bjuds det på flera över-
raskningar och extra många aktiviteter i parken. Missa exempelvis inte världspremiären av nya delfin-
showen Life, barnens allsång med Hanna Hedlund och premiär av nya Bamseteatern. I år har utbudet 
på Kolmården även utökats med en rad spännande och lärorika djurvisningar för alla åldrar. 

– Äntligen är det dags att slå upp portarna för en ny sommarsäsong på Kolmården! I år kommer vi att aktivera parken mer 
än tidigare. Ett redan från början mycket fylligt dagsprogram kommer alltså att förstärkas med många unika dagar, helger 
och teman som t ex Sean Banan på scenen i Marine World, Nationaldagsfirande samt firande av Bamses födelsedag i dag-
arna tre. Detta hoppas vi kommer att locka till fler och längre besök i vår härliga park, säger Mats Olsson, VD på Kolmår-
dens Djurpark. 

Världspremiär av nya delfinshowen Life 
Nya delfinshowen Life bygger på ett samspel mellan delfiner, avancerad teknik och musik. Till nyinspelade 
toner av Norrköpings Symfoniorkester tas besökarna med på en resa som kommer att hänföra, kittla och 
engagera. Showen ger oss alla en ordentlig tankeställare där vi blir påminda om att vi måste hjälpas åt att ta 
hand om vår blå planet.  

Premiär för den nya Bamseteatern 
I år presenterar Kolmården en helt ny dockteater i Bamses Värld. Teatern som heter ”Bamse i djungeln” 
vänder sig till de yngsta besökarna på 3-7 år.  

Och mycket mer… 
Andra nyheter som besökarna kan ta del av är den nya rovfågelföreställningen Wings, lärorika djurvisningar 
och visningar om hur man tränar elefanter. Kolmårdens ordinarie breda utbud som t ex Tiger World, Marine 
World och Safari samt alla åkattraktioner som Delfinexpressen och Sjörövarskeppet står också klara för 
besökarna. 

Under premiärveckan 27 april – 5 maj är Kolmårdens Djurpark öppen kl 10.00 – 17.00. 
Alla aktiviteter (som varierar från dag till dag) och åkattraktioner ingår i entrépriset.  

För mer information 
Silvy Bohlin, pressansvarig Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 11, silvy.bohlin@kolmarden.com. 

Bilder 
För pressbilder, besök http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=4ad8efa5605bba97ebfd35d2441c7e41 
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