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

”Tillsammans - 183 år på scen”
på Helsingborgs Konserthus
1-dagsresa
Avgång: 24/11
Vårens turné blev en enorm succé med lysande
recensioner, utsålda konserthus och stående ovationer över hela landet! Det blev så lyckat att damerna
kände att de vill ut och möta publiken igen! Så nu är
det klart att denna energiska trio i sina bästa år beger
sig ut på vägarna igen med sin humoristiska och
musikaliska show!
Siw Malmkvist, Ann-Louise Hansson och Lill-Babs
- tre giganter inom svensk showbiz och med en erfarenhet som få artister i vårt land besitter! Dessa tre
legendarer har tillsammans underhållit det svenska
folket i 183 år! En overklig med sann siffra!
Ta chansen att se dessa fantastiska damer som
började sin yrkesresa i mitten av 50-talet och som i
årtionden tillhört den svenska artisteliten! Var och en
har de sjungit sig in i den svenska musikhistorien och
folksjälen för all framtid! Kanske är det sista gången
de står på scen tillsammans....
Publiken kan förbereda sig på en magisk afton med
anekdoter, humor och oförglömliga hits!

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 13.40 Borrby, kiosken kl 13.50 - Skillinge, torget kl 14.00 - Simrishamn, godsmagasinet kl 14.15 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 14.30 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 14.50 - Ystad,
Hälsobacken (fd Willys) kl 15.10 - Skurup, E65-rasten kl.
15.30- Svedala, Circle K kl 15.45 - Malmö, Jägersro kl 16.00
- Lund södra, Circle K kl 16.20 och vidare till Helsingborg.
Vi äter en god 2-rätters teatersupé innan showen börjar kl
19.30. Efteråt sätter vi oss bekvämt i bussen och återvänder till våra hemorter.
Pris och avgång

24/11		

1195:-

I resans pris ingår: Bussresa, 2-rätters teatersupé samt 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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