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Timbuktu och Damn! återvänder till
Furuvik 20/8
Senast Timbuktu stod på Furuviks Stora Scen var 2014. Den 20 augusti är han
tillbaka med sina trogna vapendragare Damn! för en av bandets sällsynta
spelningar under sommaren.

Jason ”Timbuktu” Diakité har med låtar som ”Fallskärm”, ”Det löser sig” och
”Resten av ditt liv” etablerat sig som ett av svensk hiphops största namn. Med
det kritikerrosade albumet ”För livet till döden” från 2014 fortsatte han att
leverera musik med rappa, samhällsmedvetna och tänkvärda texter.

Timbuktu och Damn! kommer endast att göra ett fåtal spelningar i sommar.
En av dem blir på Furuviks Stora Scen den 20 augusti. Det blir den sista
konserten i Furuvik säsongen 2016.
– Timbuktu är en av landets bästa liveartister med en imponerande låtkatalog. Vi
ser fram emot ett återbesök av honom och Damn! den 20 augusti, då de kommer
att sätta punkt för Furuviks konsertsommar, säger Nina Tano, vd Furuvik.
Konsertsommaren i Furuvik 2016
Status Quo – 2 juli kl. 20:00
Niklas Strömstedt – 16 juli kl. 20:00
Jerry Williams – 13 augusti kl. 20:00
Timbuktu – 20 augusti kl. 20:00
Ytterligare bokningar släpps löpande.
Furuviks säsongskort 2016
Furuviks säsongskort ger fri entré till samtliga konserter under säsongen och
kan köpas i Furuviks webbshop: www.furuvik.se, på Gävle Turistbyrå eller ICA
Maxi Gävle. Säsongskortet ger fri entré till Gröna Lund och Aquaria
Vattenmuseum i Stockholm samt 30 % rabatt på entrén till Kolmården och
Skara Sommarland.
För ytterligare information, kontakta:
Nina Tano, Furuviks vd, tfn: 010-708 79 18.
Aktuella pressbilder kan laddas ner här.

Furuvik är en kombinationspark med djurpark, tivoli, badland och konsertarena,
naturskönt belägen vid havet ca 1 mil söder om Gävle. Furuvik öppnade redan
1900. Sedan 2008 återfinns Nordens enda primatforskningsstation i parken.
Furuvik är medlem i Svenska Djurparksföreningen samt den europeiska
branschorganisationen EAZA. En av parkens viktigaste uppgifter är att sprida
kunskap om djur och natur. 2015 hade Furuvik totalt ca 300 anställda under
säsong och gästades Furuvik av drygt 260 000 besökare.

Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom
upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål;
Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland.
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