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

”Sissels Jul”
på Malmö Live
1-dagsresa
Avgång: 26/11
Över 1 miljon människor i Norden har sett Sissel Kyrkjebös julkonserter vilket är i det närmaste ett oslagbart rekort för en enskild artist. Sissels Jul 2016 blev
en formidabel succé med utsålda konserter och 2017
är det dags för 5 exklusiva konserter i Sverige!
Med sig på turnén har hon musiker av världsklass
från USA, England och Norge. Tillsammans kommer
de att bjuda på en konsert från klassiska julsånger till
soul och gospel - musikaliska pärlor som får julstämningen att sänka sig i den nordiska vinternatten.
Förutom rösten har Sissel den unika scenutstrålningen och närvaron att du som publik känner att det är
direkt till dig och bara dig som hon sjunger. Det är
denna kombinationen som gjort henne till en mycket
eftertraktad artist i stora delar av världen och en artist som andra gärna vill samarbeta med, t ex Placido
Domingo och José Carreras. Tillsammans med dessa
två blev Sissel injuden till den första julkonserten i
Moskva efter Sovjetunionens fall.
Konserten varar i 80 min utan paus.

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 13.30 Borrby, kiosken kl 13.35 - Skillinge, torget kl 13.45 - Simrishamn, godsmagasinet kl 14.00 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 14.15 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 14.35 - Ystad,
Hälsobacken (fd Willys) kl 14.55 - Skurup, E65-rasten kl.
15.15- Svedala, Circle K kl 15.30 - vidare till Malmö. Vi äter
en god middag på en trevlig restaurang innan konserten
börjar kl 18.00 på Malmö Live
Pris och avgång

26/11		

1195:-

I resans pris ingår: Bussresa, middag samt bra biljett på parkett.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

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