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Folkfest på Djurgården under Stockholm
Marathon
Det är maratonhelg på Djurgården. Och kreativiteten har flödat aktörer på
Djurgården bestämt sig för att välkomna alla lite extra. Här kan man njuta av
musik, film, berg & dalbanor och museer samtidigt som du är med och hejar
på alla löparna i ett av Europas största maratonlopp. Nytt för i år är flera nya
publikplatser. Utanför ABBA The Museum spelar vi the winner takes it all,
Gröna Lund skickar ut sina gycklare och clowner, Vikingarna springer asasnabbt i kapp och Nordiska museet viftar men alla nordens flaggor.
Självklart vill man vara med välkomna löparna i Stockholm Marathon och
heja på! Tillsammans har Djurgårdens aktörer därför bestämt sig för att höja
stämningen för både deltagare och publik genom att bjuda på smakprov av

Djurgården. Självklart är alla Djurgårdens attraktioner öppna under dagen.
Man kanske inte vill springa maraton på styltor eller i clownkostym. Men
vilken utrustning kan vara bättre när man ska heja fram de som springer.
Gröna Lund skickar ut sina gycklare och jonglörer för att höja stämningen.
The winner takes it all! ABBA The Museums underbara Waterloovärdar sätter
takten och vrider upp musiken till inspiration för löparna.
Det är inte var dag man möter en viking på gatan, men när maratonlöparna
kommer till Djurgården är det inte omöjligt att de får konkurrens av en The
Viking Museum -Vikingalivs vikingar. Här gäller det att springa asa-fort innan
de går bärsärk.
Vid Nordiska museet finns ett mattorg med Food trucks utanför entrén och
publiken bjuds in att heja med nordens alla flaggor.
Djurgården är den grönaste, skönast plats man kan tänka sig. När löpare från hela
världen kommer till oss för att springa maraton vill välkomna dem ordentligt. Vi
flyttat ut delar av våra verksamheter för att heja och vi hoppas att få extra hjälp
av publiken att skapa en riktig folkfest här hos oss på Djurgården, säger Camilla
Zedendahl, vd på Kungliga Djurgårdens Intressenter.
Publikplatser finns på båda sidor om Djurgårdsbron, vid ABBA The
Museum/Gröna Lund, vid Waldemarsudde samt vid Museiparken.
Deltagarna beräknas springa på Djurgården under följande tider den 1 juni:
Djurgårdsbrunnsvägen vid Museiparken kl. 12.55 – 15.15
Djurgårdsvägen/Skansen till Djurgårdsbron kl. 13.15 – 16.10

Kungl. Djurgårdens Intressenter samlar och engagerar drygt 50 aktörer på
Djurgården. Tillsammans välkomnar Djurgården över 15 miljoner besökare.
Under de närmaste åren investerar aktörerna som utgör helheten Royal
Djurgården mångmiljardbelopp i denna besöksattraktion som ständigt
utvecklas och växer. Genom Kungl. Djurgårdens Intressenter samverkar
aktörerna för att hållbart utveckla Djurgården som besöksmål och stärka dess

position som Skandinaviens främsta attraktion.
Genom Kungl. Djurgårdens Intressenter samarbetar: ABBA The Museum, Cirkus,
CoffeeCow, Djurgårdsboden, Djurgårdsbrons Sjöcafé, Djurgårdskyrkan/Oscars
Församling, Ebba på Djurgården, Etnografiska Museet, FLX, Fyrskeppet
Biskopsudden, Gröna Lunds Tivoli, Gubbhyllan, Handarbetets Vänner, Hotel
Hasselbacken, Junibacken, Kioskerna på Djurgårdsslätten, Krogen Stora
Gungan, Liljevalchs Konsthall, Lilla Hasselbacken, Nordiska museet, Nordiska
museets restaurang, Nya Djurgårdsvarvet, Oaxen Krog & Slip, OceanBus,
Parkteatern Sthlm Stadsteater, Polismuseet, Pop House, Prins Eugens
Waldemarsudde, Rederi Ressel, Restaurant Biskopsudden, Riksidrottsmuseet,
Rosendals Slott, Rosendals Wärdshus, Sjöhistoriska museet, Skansen, Skansen
Restauranger, Spritmuseum & Absolut Art Collection, Stiftelsen Rosendals
Trädgård, Stockholms Info, Stockholms Spårvägar, Strömma Turism & Sjöfart AB,
Tekniska museet, Thielska Galleriet, Vasamuseet, Vasamuseets restaurang, The
Viking Museum -Vikingaliv, Villa Godthem, Villa Källhagen, Wasahamnen,
Wärdshuset, Ulla Winbladh.
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