ABBA THE MUSEUM FIRAR SITT
FÖRSTA ÅR MED REKORDSIFFROR
ABBA The Museum och Swedish Music Hall of Fame firar sitt första år med enastående besökssiffror. Med
över 350 000 besökare är museet ett välbesökt turistmål ute på Djurgården i Stockholm. Den 7 maj firar
museet 1-årsjubileum och dagen till ära presenteras nya museiföremål i Mamma Mia! rummet. Dessutom
välkomnas alla besökare som klär ut sig till ABBA, med ett gratis inträde på museet.
Onsdagen den 7 maj är det 1 år sedan ABBA The Museum och Swedish Music Hall of Fame slog upp sina
portar till allmänheten. På kort tid har museet tagit emot över 350 000 besökare, majoriteten av besökarna
från utlandet. Under året har museet dessutom utnämnts till en av topp tre destinationer i Sverige av Global
Trip Award 2013.
- Att vi skulle bli ett intressant inslag på Djurgården bland alla de fina utflyktsmålen vi omger oss med, det
trodde vi nog. Men att vi skulle nå så många besökare på så kort tid, det hade vi aldrig kunnat drömma om,
säger vd Mattias Hansson.
Historien om ABBA omfattar naturligtvis berättelsen om Mamma Mia!, musikalen som bygger på delar av
ABBAs fantastiska låtskatt. Musikalen hade världspremiär i London för exakt 15 år sedan och har sedan dess
setts av mer än 54 miljoner besökare i över 400 större städer. Därmed räknas Mamma Mia! som den 9:e mest
sedda musikalen genom tiderna. I höst har Mamma Mia! premiär i Helsingfors på Svenska Teatern.
För att fira 1-årsdagen och för att hylla Mamma Mia! succén, visas nya föremål i Mamma Mia! rummet på
museet. Bland annat kan besökare få se Donna & The Dynamos originalkostymer från London produktionen.
Dessutom presenteras delar av scenen Does Your Mother Know med hjälp av original rekvisita från Mamma
Mia! uppsättningen på Cirkus i Stockholm.
- Flera av våra besökare och fans, som växte upp med ABBA, har med hjälp av Mamma Mia! introducerat
ABBA:s låtar till sina barn, säger museets curator Ingmarie Halling. Därför känns det fantastiskt roligt att
kunna presentera ett större Mamma Mia! rum på museet, något som många av våra besökare har efterfrågat.
Mamma Mia! rummet har premiär den 7 maj, på museets 1-årsdag. Samma dag välkomnas besökare att klä
ut sig till ABBA och belönas med gratis inträde till museet.
Fakta ABBA The Museum/Swedish Music Hall of Fame
ABBA är en av världens mest sålda artister med över 380 miljoner album. ABBA Gold har sålt över 29
miljoner exemplar och räknas som en av de mest sålda CD genom tiderna i England. På ABBA The Museum
kan besökaren följa bandets fantastiska karriär från det att medlemmarna i ABBA möttes i slutet på 1960-talet,

genombrottet med Waterloo, de stora världsturnéerna, fram till pausen 1982. Besökaren kan sjunga i
Polarstudion, virtuellt prova scenkläderna och känna hur det känns att gå upp på scen tillsammans med
bandet via en hologramliknande scenlösning. Genom museets audioguide berättar Agnetha, Benny, Björn och
Frida för första gången sina egna personliga minnen från tiden i ABBA . Manus till audioguiden är framtaget
av Cathrine Johnson, manusförfattare till musikalen och spelfilmen Mamma Mia!
Utställningen Svenska populärmusikens historia beskriver den svenska musiken från 20-talet till dagens 2010tal. Över 400 svenska artister är presenterade i utställningen som till exempel First Aid Kit, Roxette, Robyn,
Entombed och Cornelius Vreeswijk.
ABBA The Museum/Swedish Music Hall of Fame ligger på Djurgårdsvägen 68, bredvid Gröna Lund på
natursköna Djurgården i Stockholm. I huset finns även Melody Hotell och Restaurang.
Biljetter bokas och köps på www.abbathemuseum.com.
För hotellreservation eller bordsbokning se www.melody.se.
För att få mer information om Mamma Mia! se www.mamma-mia.com
Biljetterna köps på abbathemuseum.com
Öppettider
Alla dagar 10.00-20.00
Biljetter
Vuxna: 195 SEK
Barn under 7 år: gratis
Specialpriser för barn 7-16 år samt för familjer.
Boka på www.abbathemuseum.com
Håll dig uppdaterad på www.facebook.com/abbathemuseum
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