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                       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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Sean Banan uppträder på Kolmården 24 augusti 
Efter framgångar i två melodifestivaler är efterfrågan stor på fenomenet och barnfavoriten Sean Banan. 
Den 24 augusti kommer han till Kolmården för en färgsprakande, energisk show på scenen i Marine 
World. 

Sean Banan, eller Sina Samadi som han egentligen heter, har på bara några år blivit ett fenomen. Komikern, 
skådespelaren, sångaren och dansaren från Göteborg slog igenom stort med singeln ”Skaka rumpa” 2010 och 
nådde till andra chansen i Melodifestivalen 2012 med ”Sean den förste Banan” som också blev titeln på hans 
debutalbum. I årets Melodifestivalen deltog han med låten ”Copacabanana” som redan sålt platina. 

- Det blir en fullspäckad och underhållande show med massa färger, dans och musik. Kom med ett stort leende och håll hårt i 
sockervadden! Alla mammor får också komma – självklart – men då får papporna hålla hårt i mammorna när den här 
bananen dyker upp! Hahaha! Gul kärlek till hela familjen, hälsar Sean Banan.  

– Sean Banan är en fantastisk entertainer som vet vad barnen vill ha. Han är rolig, underfundig, har härliga låtar och 
bjuder alltid på en kul show. Vi ser redan fram emot en energisk och lekfull scenshow, säger Mattias Zingmark, marknads-
chef på Kolmårdens Djurpark. 

Upplevelser året runt!  
Kolmårdens Djurparks plan för 2013 är att, förutom djurupplevelser, leverera fler eventaktiviteter vid t ex 
lov-, helger, högtidsdagar och temadagar. Detta för att skapa fler besöksanledningar till såväl djurparken 
som till Vildmarkshotellet.  
 
För mer information 
Mattias Zingmark, marknadschef Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 39, mattias.zingmark@kolmarden.com 

Bilder 
För bilder, besök http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=c6f67a2cb5282b244ecaeaa216e02cd2 
Ange pinkod: SeanBanan 


