Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

”Champions of Rock”
Queens odödliga hits!
1-dagsresa
Avgång: 18/11
Artisten och Queen-älskaren Peter Johansson
åker på ny arenaturné med hyllade ”Champions of
Rock”. Precis som på förra turnén har han med sig
sin stjärnkollega från West End, Jenna Lee-James.
Ingen mindre än Ola Salo kommer också vara med
på turnén! Peter Johansson och Ola Salo skapade
magisk dynamik tillsammans som Judas och Jesus i
musikalen ”Jesus Christ Superstar”. Det blir alltså en
super-trio som tar sig an Queens storslagna låtar!
Arena turnén ”Champions of Rock” är en uppföljning
av två tidigare turnéer under samma namn. Senaste
turnén sålde 50000 biljetter och slog publikrekord
i flera av arenorna! Det är med andra ord en minst
sagt älskad hyllningskonsert till Queen!
Peter Johansson kan beskrivas som både rocksångare, gitarrist, musikalartist och Queen-älskare. Känd
från ”Rock of Ages”, ”Jersey Boys”, ”Rhapsody in Rock”,
”Jesus Christ Superstar” och ”Rock of 80´s”. I West End
gjorde Peter 800 föreställningar som Galileo i ”We
will rock you”!
Ola Salo fick sitt stora genombrott som sångare och
frontfigur i ”The Ark”, ett av Sveriges största band
genom tiderna! Sedan bandet valde att gå skilda
vägar har Ola både startat en solokarriär, hyllats i ”Så
mycket bättre” och gjort suce som Jesus i hans egna
översättning och tolkning av den klassiska musikalen ”Jesus Christ Superstar”.
Jenna Lee-James meritlista som musikalartist och
sångerska är minst sagt imponerande! Hon har
bland annat spelat alla kvinnliga huvudroller i ”We
will rock you” sedan musikalen sattes upp första
gången i London! Showen varar ca 2 timmar utan
paus.

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 15.40 Borrby, kiosken kl 15.45 - Skillinge, torget kl 15.55 - Simrishamn, godsmagasinet kl 16.10 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 16.25 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 16.45 - Ystad,
Hälsobacken (fd Willys) kl 17.05 - Skurup, E65-rasten kl.
17.25- Svedala, Statoil kl 17.40 - vidare till Malmö. Vi äter
en god middag på en trevlig restaurang innan showen
börjar kl 19.30 på Malmö Arena.
Pris och avgång

18/11		

1450:-

I resans pris ingår: Bussresa och middag samt biljett på nedre
läktare till ”Champions of Rock”.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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