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Pressmeddelande 

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

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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6-9 juni: En händelserik firarhelg på Kolmården! 
Slutet av vecka 23 är en spännande helg på Kolmården, fylld av roliga aktiviteter och uppträdanden. 
Den 6 juni firas Barnens nationaldag och 7-9 är det kalas för Bamse som fyller 40 år. 

Barnens nationaldag 6 juni 
Nationaldagen den 6 juni firar Kolmården Barnens nationaldag. På scenen i Marine World inviger Kolmår-
dens pirater högtidsdagen. Det blir även underhållning med Norrköpingsfödda Amy Diamond. Daniel 
Karlsson, en av Sveriges mest uppskattade trollkarlar och känd som programledare för SVTs program "Den 
itusågade kaninen" bjuder på trollerikonst. Alla barn som vill får dessutom en ansiktsmålning i svenska 
flaggans färger. 

Bamsekalas 7-9 juni 
Fredag den 7 – söndag den 9 juni firar Kolmården Bamse som fyller 40 år. Bamse, världens starkaste och 
snällaste björn, har bott på Kolmården sedan 1998 och är en av djurparkens absoluta favoriter. I Bamses 
Värld, där firandet sker, kan besökarna träffa Bamse och alla hans vänner, åka Tekoppskarusellen och se 
den nya dockteatern "Bamse i djungeln". En höjdare är Bamseshowen som bara visas under kalasdagarna. 
Alla barn kan dessutom tillverka sin egen Bamseknapp och fiska i Lille Skutts fiskdamm. Barnen får gärna 
ta med en liten födelsedagsteckning till Bamse! 
 
I nya dockteatern ”Bamse i djungeln” är det fortfarande Bamse och hans vänner som är huvudfigurerna, 
men den nya föreställningen kommer att bli väldigt annorlunda gentemot den tidigare med mycket djungel-
stämning. Dan Andreasson, son till Rune Andersson och grundaren av Bamse, har skrivit manuset till den 
nya teatern. För att producera en bra föreställning har Kolmården valt att samarbeta med Östgötateatern 
som står för regi, dekor samt tillverkning av nya dockor. 

– Vi har haft ett långt samarbete med Kolmården och den här satsningen på ny teaterföreställning i Bamses Värld känns 
extra rolig i och med samarbetet med Östgötateatern. Det känns seriöst och förtroendeingivande, samtidigt som jag är 
övertygad om att det blir en rolig upplevelse för de små, säger Ola Andreasson vd på BAMSE Förlaget. 
 
För mer information 
Silvy Bohlin, pressansvarig på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 11, silvy.bohlin@kolmarden.com 
Kristina Hellman Rundgren, Värdskap & Aktivitetschef på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 94, 
kristina.hellmanrundgren@kolmarden.com 
 
Bilder 
Besök http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=1d18eaee1c5a6db1f2482c9505f53fe7 
Ange pinkod: 6-9juni 


