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ABBA THE MUSEUM I SAMARBETE MED EBU 
KRING NY, INTERAKTIV UTSTÄLLNING OM 
EUROVISION SONG CONTEST: ”GOOD EVENING 
EUROPE!” MED FESTFYLLD PREMIÄR DEN 7 MAJ. 
 

 
 
ABBA The Museum och European Broadcasting Union (EBU) är stolta över att kunna 
presentera en ny, interaktiv utställning om Eurovision Song Contest. Utställningen, 
som fått namnet “GOOD EVENING EUROPE!”, hyllar historien kring denna världens 
äldsta årliga TV-sända tävling – som startade 1956. Den 7 maj har utställningen 
festfylld premiär på ABBA The Museum på Djurgården i Stockholm, med såväl 
nationella som internationella gäster. Björn Ulvaeus är en av initiativtagarna 
tillsammans med Jon Ola Sand, högste chef för EBU:s Eurovision Song Contest. 

Besökare kommer för första gången att hejdlöst kunna dyka in i hundratals timmar av Eurovision 
Song Contest-sändningar. Varje existerande Eurovision Song Contest-tävling har digitaliserats och 
delar av detta är sökbart för besökarna. Från den allra första vinnaren – Schweiz Lys Assia (1956) – 
till förra årets vinnare Måns Zelmerlöw (2015) kan besökarna härmed fördjupa sig i 60 år av 
fantastiska uppträdanden, nagelbitarspänning och klassiska TV-ögonblick.  
 
Björn Ulvaeus: “Eurovision Song Contest har en speciell plats i mitt hjärta. Det är ett sant nöje att nu 
kunna visa upp den långa och i många avseende häpnadsväckande historien kring världens äldsta 
TV-sändning med musiken i fokus. Jag kunde inte tänka mig ett bättre ställe att visa detta på än på 
ABBA The Museum i Stockholm.” 
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En speciell vägg kommer också att hylla Sveriges sex Eurovision-vinnare genom åren; ABBA, 
Herreys, Carola, Charlotte Perrelli, Loreen and Måns Zelmerlöw – med texter skrivna av Christer 
Björkman, kungen av Melodifestivalen. Besökarna kan även testa sina kunskaper om Eurovisions 
Song Contest genom ett interaktivt quiz. 
 
Jon Ola Sand: “Vi är så glada över att samarbeta med ABBA The Museum kring denna unika 
utställning som firar och hyllar 60 år av fantastisk musik och TV. Det är passande att historien kring 
världens största musikevent nu kan upplevas jämte tävlingens mest framgångsrika vinnare och i 
samband med att tävlingen återvänder till Stockholm för tredje gången.”  
 
Utställningen har skapats av ABBA The Museums curator och museichef Ingmarie Halling, 
tillsammans med scenografen Bengt Fröderberg och Anna Söderberg. 
 
Ingmarie Halling: ” Jag tror att alla någon gång har hört de bevingade orden ”-Good Evening Europe” 
från en TV i närheten.  En episk och unik låttävling som har hängt med så länge och som bara blir 
mer och mer populär och älskad av TV-tittaren och livepubliken. Det är en stor ära för oss på ABBA 
The Museum och Pop House att, tillsammans med EBU, få chansen att visa denna färgstarka 
utställning för fans, vänner, media och artister från ESC-historiens början fram tills nu.”  
 
I utställningen finns också möjligheten att få sjunga sina favoritlåtar på Eurovision-scenen samt att se 
originalkläderna från utvalda artister som deltagit i Eurovision Song Contest under dessa sex 
decennier.  
 
And the winner is....  
I utställningen finns en tom monter som kommer att tillägnas vinnaren av 2016 års Eurovision Song 
Contest som hålls i Stockholm den 10, 12 och 14 maj. Vinnaren bjuds in till museet dagen efter 
finalen för att placera ett föremål från vinnarframträdandet i utställningen.  
 
PRESS KONTAKT 
ABBA THE MUSEUM och POP HOUSE 
Catarina Falkenhav Försäljnings- och Marknadschef 
E: press@abbathemuseum.com 
M: +46-733603117 
 
Ebba Lindqvist PR  
E: brev@ebbalindqvist.se 
M: +46-70-480 33 00  
 
EUROPEAN BROADCASTING UNION 
Dave Goodman  Senior Communications Officer  
E: goodman@eurovision.net 
T +41 22 717 2415   
M +41 79 634 9097   
 
EBU  
The European Broadcasting Union (EBU) is the world’s foremost alliance of public service media 
(PSM). Our mission is to make PSM indispensable. We have 73 Members in 56 countries in Europe, 
and an additional 34 Associates in Asia, Africa and the Americas. Our Members operate over 1,800 
television and radio channels, broadcasting in more than 120 different languages. They reach  



	

	
	
	
	
	 Visit	Pop	Pouse	at	Djurgården,	Stockholm.	
ABBA	The	Museum	/	Swedish	Music	Hall	Of	Fame	/	Exhibitions	/	Hotel	/	Food&Bar	/	Shop	/	Live	Music	
	

 
 
 
 
 
 

audiences of more than one billion people around the world. Our television and radio services 
operate under the trademarks of Eurovision and  
Euroradio. Eurovision is the media industry’s premier distributor and producer of top-quality live 
news, sport, entertainment, culture and music content. Euroradio enhances public service radio with 
music and news exchanges, professional networking, and by promoting digital and hybrid radio. We 
have offices in Brussels, Rome, Moscow New York, Washington DC, Singapore, and Beijing. Our 
headquarters are in Geneva.  
Discover more about the EBU on www.ebu.ch.  
 
ABBA THE MUSEUM OCH POP HOUSE  
I maj 2013 öppnade Pop House dörrarna och huset har sedan dess välkomnat över en miljon 
besökare. Här finns världskända ABBA The Museum, som berättar om Sveriges, genom tiderna 
största popgrupp. I byggnaden huserar även utställningen Populärmusikens Historia – om Roxette, 
Robyn, Ace of Base, Europe och omkring 400 andra svenska artister. Här finns också Swedish 
Music Hall of Fame, med nya invalda varje år. Den 7 maj inviger European Broadcasting Union och 
ABBA The Museum den nya utställningen om Eurovision Song Contest. Biljetter gäller för samtliga 
utställningar. Läs mer på pophouse.se Pop House innefattar också ett hotell, en restaurang och en 
bar med över 130 sittplatser, ett kafé och en museishop.  
 


