Stockholm, 2019-04-04

MAMMA MIA! BEHIND THE MOVIE MAGIC
ÖPPNAR LÖRDAGEN DEN 6 APRIL 2019.
UTSTÄLLNINGEN VISAS PÅ ABBA THE MUSEUM
I STOCKHOLM FRAM TILL APRIL 2020.
#ABBATheMuseum

#PopHouse

ABBA The Museum är stolta att presentera en ny interaktiv utställning - Mamma Mia!
Behind The Movie Magic. I utställningen visas rekvisita, kostymer som Meryl Streeps
välkända snickarbyxor, Stellan Skarsgårds disco-outfit och Lily James jeans, skisser med
mera både framför och bakom kameran.
Idén är att visa arbetet bakom filmerna - Vilka var med? Var spelades de in? Vilken teknik
användes? Detta är några av många frågor som besvaras i utställningen.

Mamma Mia! - filmerna har musiken en självklar plats, allt bygger på ABBAs låtskatt och i
utställningen visas klipp från inspelningar i Benny Anderssons studio i Stockholm där svenska
musiker spelar in bakgrunderna till filmmusiken.

För intervjuförfrågningar, pressbilder och ytterligare information, vänligen kontakta:
Stephanie G. Bonn, Zap PR
Telephone: +46 (0)8 661 11 75
Mobile: +46 (0)70 77 56 110
E-mail: stephanie@zap-pr.com

Om ABBA The Museum
WALK IN, DANCE OUT – ABBA är en av världens mest framgångsrika popgrupper med över 380 miljoner sålda
album. ABBA The Museum är mer än ett vanligt museum där du kan vara en del av framgångssagan och få
uppleva känslan av att vara den femte bandmedlemmen. Stå på scen med ABBA, sjunga karaoke i Polarstudion
och dansa i musikvideon. Här finns även ABBA:s spektakulära scenkläder, guldskivor, originalprylar och
mycket mer.
Besök gärna: www.abbathemuseum.com

Om Pop House
På Djurgården mitt i Stockholm ligger Pop House på bekvämt avstånd från City och Gamla Stan. I huset finns,
utöver ABBA The Museum, även hotell, utställningar om popmusik, restaurang & bar samt en välbesökt shop. I
det nybyggda Glashuset finns spännande nyheter, bland andra möjlighet till live musik. Välkommen till Pop
House – i hjärtat av svensk musik.
Besök gärna: www.pophouse.se

