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Filmen ”Bamse och tjuvstaden” visas i Kolmårdens
Delfinarium
Helgen den 18 till 19 januari 2014 bjuder Kolmården alla sina gäster på Vildmarkshotellet på en biovisning av stort format i en av världens kanske mest speciella biosalonger. Filmen Bamse och Tjuvstaden,
den första långfilmen om Bamse som har premiär på biograferna den 17 januari 2014, visas då i Delfinarium på en videoduk som är drygt 200 m2. Ett format som motsvarar ungefär 3 vanliga biosalonger.
– 1998 invigdes Bamses Värld på Kolmården och sedan dess är det många barn som förknippar ett besök på Kolmården med
att också träffa Bamse. Därför är det nu extra roligt att kunna erbjuda en Bamsetematiserad helg där en visning av den
första långfilmen om Bamse visas. Hela familjen kommer säkert att förundras och fascineras av att se filmen på ett så här
stort format och det tillsammans med våra delfiner, säger Mattias Zingmark marknadschef på Kolmårdens Djurpark.
Denna biovisning visas exklusivt för hotellet gäster, det vill säga de barnfamiljer som bokat ett Weekendpaket på Vildmarkshotellet under just den här helgen. Lekrum och aktiviteter m m är då Bamsetematiserade.
Bamse är en svensk tecknad barnserie som skapades av Rune Andréasson under 1960-talet. Sedan seriens
start har den lästs av flera generationer och är en av de allra största i sin genre. I Bamse och Tjuvstaden, som
producerats av Tre vänner, ger sig Bamse, Skalman och Lille Skutt ut på ett nytt spännande äventyr genom
Trollskogen och in i Tjuvarnas stad för att rädda Farmor från den elake Reinard räv.
För mer information
Mattias Zingmark, marknadschef på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 39,
mattias.zingmark@kolmarden.com
Bilder & rörligt
Besök, http://bilder.parksandresorts.com/nedladdning/pincollection.jspx?collectionName=%7B41c0f5ba-3268-4162-846e-175797c5c140%7D

Följ Kolmårdens nyheter på Mynewsdesk
Destination Kolmården är ett av Sveriges populäraste resmål för barnfamiljer och innefattar Kolmårdens Djurpark och Vildmarkshotellet. Destinationen ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts tillsammans med Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuvik och
Aquaria.

