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

Nytt! Sommarbuskis på Vallarna
På Vallarnas Friluftsteater 2021
1-dagsresa
Avgångar 17 fullbokad! Platser finns 31/7 o 7/8

I sommar firar Vallarnas Friluftsteater 25-årsjubileum och givetvis vill vi vara med och
fira detta!
Alla längtar efter att träffas, skratta och ha
roligt och då är ju definitivt Sommarbuskis
på Vallarna en klockren sak!
Det blir två akter fyllda med en hejdlös kavalkad av sketcher och skämt genom åren.
På scenen har vi buskisveteranerna Stefan
Gerhardsson, Siw Carlsson, Annika Andersson, Jojje Jönsson och Mikael Riesebeck.
Med andra ord är det bäddat för en skrattfest av sällan skådat slag!
En eftermiddag fylld med sketcher, monologer, revynummer, rolig sång och musik
utlovas! Bli inte förvånad om publikfavoriter
som både Olvert, Augustina, Dag-Otto,Blyge
Örjan och Rakel dyker upp och bjuder på
både nya skämt och favoriter i repris.
Obs. För att hålla gällande restriktioner
kring avstånd så sitter man i sällskap på
max 4 personer och max 500 personer per
föreställning. Vi har endast 40 biljetter per
avgång, så tveka inte, Ring idag och boka in
dig/er!

Program
Uppsamling : Vi kör från Hagestad kl 08.10 - Borrby
kiosken kl 08.15 - Skillinge torget kl 08.25 - Simrishamn
godsmagasinet kl 08.40 - Gärsnäs jvgstn kl 08.55 - Tomelilla
jvgstn kl 09.15 - Ystad, OBS, ny påst.plats, Industrigatan vid
f.d. militärparkeringen kl 09.35 - Skurup E65-rasten kl 09.55
- Svedala Circle K kl 10.10 - Malmö, Jägersro kl 10.30, Lund
södra Circle K kl 10.50.
Vi inleder med en mycket god middag på en trevlig
restaurang, innan vi fortsätter till Falkenberg och Vallarnas
Friluftsteater. Föreställningen börjar kl 15.00 och efteråt
sätter vi oss bekvämt i bussen för hemfärd.
Pris och avgång

31/7 o 7/8		

1095:-

I resans pris ingår: Bussresa, middag inkl måltidsdryck, kaffe och liten
kaka samt biljett till Vallarnas Friluftsteater.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

Varmt välkomna till Vallarnas Friluftsteater
och fira 25-årsjubileum med oss!
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