Lördagen den 5 oktober visas nya Fåret Shaun-filmen Farmageddon på Skånes Djurpark.
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Stjärnspäckad utomhuspremiär med
utomjordiska proportioner på Skånes
Djurpark
Fårhagen i Skånes Djurpark förvandlas på lördag till universums coolaste
utomhusbio när den nya långfilmen Farmageddon premiärvisas under stjärnorna.
Filmen är den andra långfilmen om populära Fåret Shaun.
- Det kommer absolut att tillföra ytterligare dimensioner till upplevelsen att
se film om besök från rymden under bar himmel. Det blir spännande att se
reaktionerna. Och vad passar bättre än att ha utomhuspremiär här i Skånes

Djurpark, som ju har världens första och enda Fåret Shaun Land, säger Kasper
Schumacher som är vd på Skånes Djurpark.
Filmen har fått strålande recensioner och de första femton minuterna
beskrivs ha ”mysrysar-feeling” och ha mycket att lära dagens
skräckfilmsskapare, även om det är en film för hela familjen!
Leranimerade Farmageddon är andra långfilmen om Shaun och vännerna. Ett
äventyr av utomjordiska proportioner där det den här gången kraschlandar en
utomjording på gården och Fåret Shaun tar på sig uppgiften att se till att den
kommer hem igen innan en ondskefull organisation kan fånga den.
2016 invigde Skånes Djurpark den unika attraktionen Fåret Shaun Land i nära
samarbete med det brittiska företaget Aardman, som ligger bakom de
populära animationsfilmerna om Fåret Shaun, Wallace och Gromit. Fåret
Shaun och hans kompisar fick hela 20 000 kvadratmeter fyllda av upplevelser
uppbyggda som en lantbruksmarknad med populära lekattraktioner och med
animationer framtagna av Aardman för att berätta historien om Fåret Shaun
och hans vänner. Huvudattraktionen är en traktorbana med specialbyggda
Massey Ferguson-traktorer där barnen kan köra själv.
- Aardman är även engagerade i filmpremiären och kommer att skicka en
specialhälsning till alla biobesökare, och självklart finns självaste
filmstjärnan Fåret Shaun och hans kompisar Timmy Lamm och Bitzer på plats
för att möta sin publik och ställa till med bus, säger Kasper Schumacher.
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Tid - lördag den 5 september klockan 18.00
Plats - fårhagen på Skånes Djurpark
Längd: 1,5 h
Instruktioner till filmgäster – ta med kuddar, filtar och varma
kläder
Biljettpris från 99 kronor

För ytterligare information kontakta Kasper Schumacher på tel. +46 727 15
32 30

I Skånes Djurpark bor numera inte bara nordiska djur; 2015 växte ett 20 000
kvadratmeter stort Fåret Shaun Land fram och blev hem för Fåret Shaun och

hans flock. Under de senaste åren har Skånes Djurpark vunnit 7
internationella priser på branschorganisationen IAAPAs gala ”Brass Ring
Awards” för sitt innovativa arbete.
Skånes Djurpark ägs av det norska familjebolaget Lund Gruppen Holding AB,
som sedan starten 1895 ägs och drivs av familjen Lund. Koncernen är en av
Skandinaviens största aktörer inom besöksnäringen och äger förutom Skånes
Djurpark även norska nöjesparken Kongeparken, Lunds Tivoli och Lund
Gruppen Arrangemang, som arrangerar flera av Norges större festivaler och
byfester. Varje år skapar koncernen oförglömliga upplevelser för över 3
miljoner människor. www.lund-gruppen.no
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