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

Björn Skifs - ”Bitar ur mitt liv”
Björn Skifs på Malmö Arena
1-dagsresa
Avgång: 6/10
Han har hunnit fylla 70 år och alla hans skivor har just samlats i en nyutgiven box. Nu
tar han även med publiken på en resa genom sin mer än 50-åriga karriär, live på scen
med en helt ny show som han kallar ”Bitar ur
mitt liv”.
”Det har gått 50 år sedan jag spelade in min
första skiva och det har blivit så många låtar
genom åren. Jag kan knappt vänta på att få
spela dem igen! Att få ta fram gamla favoriter och ge dem en nutida klang med en stor
orkester, kör och stråkar. Underbart! ”utbrister Björn.
Showen blir en tidsresa genom de fem decennier som utgör Björn Skifs unika karriär.
Det kommer att bli många kära återseenden
och säkert även några överraskningar! Buspojken Skifs har inte slagit sig till ro ännu!
Lust och nyfikenhet har varit drivkraften
genom alla år.
”Att skapa en ny show är alltid spännande
och roligt! Jag är lika nyfiken som alla andra
på hur det ska bli”, säger Björn med glimten
i ögat!
Välkomna!

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen
164 kl 15.00- Borrby, kiosken kl 15.05- Skillinge,
torget kl 15.15- Simrishamn, godsmagasinet
kl 15.30- Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.45Tomelilla, järnvägsstationen 16.05- Ystad,
Hälsobacken (fd Willys) kl 16.25- Skurup, E65rasten kl 16.45- Svedala, Circle K (fd Statoil) kl
17.00- vidare till Malmö Arena. Vi äter en god
Räktrålare på Nilssons restaurang, innan showen börjar kl 19.30 på Malmö Arena.
Pris och avgång 					
6/10 		
		
1495:I resans pris ingår: Bussresa och Räktrålare, kaffe
efter maten samt bra biljett på nedre läktare sektion 15 och 16.
Tillkommer: Dryck till Räktrålaren
Med reservation för prisändringar samt omkastningar i
programmet.
Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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