KABE 60‐ÅRSJUBILERAR MED LIVE‐SÄNDNINGAR
KABE med huvudkontor i Tenhult, firar den här veckan sitt 60‐årsjubileum och gör det tillsammans med ett
par tusen gäster på Elmia i Jönköping.
‐ Det kommer att märkas och samtidigt presenterar vi de nya modellerna på husbils‐ och husvagnssidan,
säger koncernchefen Alf Ekström.
KABE storsatsar under jubileet med egna live‐sändningar (torsdag‐lördag) och hoppas nå många av
de ca 70 000 svenskar som äger en Kabeprodukt.
‐ Vi har många kunder boende på Elmiaområdet med sina KABE husvagnar och husbilar under veckoslutet
men på det här sättet kan vi nå ut till alla, menar Alf Ekström.
KABE grundades 1957 av entreprenören Kurt Blomquist och i samband med 50‐årsjubileet gjordes en
TV‐inspelning där Kurt berättade för Staffan Lindeborg om företagets utveckling. Kurt deltog då själv i
firandet men TV‐inspelningen på ett par timmar har aldrig visats offentligt tidigare.
‐ Vi kommer att visa valda delar av samtalet med Kurt i varje Tv‐sändning under de tre dagar vi sänder
Studio Kabe direkt, berättar Pia Weinz‐Karlsson, reklamchef på KABE.
‐ Det finns så otroligt mycket spännande och roligt som har hänt under företagets många år och det är
något som intresserar alla våra KABE‐ägare, tillägger hon.
Studio Kabe sänds vid två tillfällen varje dag (kl 11 och kl 19) från den mässhall på Elmia där KABEs
nya modeller nu visas med början på torsdag för ett par hundra återförsäljare. Fredag och lördag är sedan
mässan öppen för allmänheten.
På lördag sänds också själva födelsedagsfirandet kl 15 då bla näringsministern Mikael Damberg medverkar.
Men det blir Tipshallen som blir högkvarter under jubileet. På torsdag är det show med Charlotte Perelli,
på fredag underhållning med bl a Cotton Club och på lördag den stora jubileumsgalan då bla Thomas
Peterson, Lena Philipsson och Barbados uppträder.
‐ KABE är ett småländskt börsbolag och det är jätteroligt för oss att kunna bjuda på populära artister
med småländska rötter som tex Charlotte och Lena, säger Pia Weinz‐Karlsson. Men i jubileumsprogrammet
på lördag finns också Norrahammars Musikkår och den populära barnkören Nova från Jönköping på scen.

