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

Benny Andersson
i våra hjärtan
En fantastisk hyllningskonsert till en av Sveriges
största musiker på Malmö Live!
1-dagsresa
Avgång: 21/5 - 2022

Missa inte detta!
Det bästa av Benny Anderssons legendariska musik! På scenen ser vi några av
Sveriges mest framstående artister som
framför Bennys musik från Hep Stars,
ABBA, Chess, Kristina från Duvemåla, BAO
och mycket mer!
Som medlem i ABBA blev han en av popmusikens mest framstående hitmakare.
Bennys låtskatt är enorm och vi får dessutom ta del av några unikt framtagna
arrangemang från ABBAS senaste album.
Scenen intas av Malmö Symfoniorkester
under ledning av den folkkäre kompositören och dirigenten Anders Berglund.
På plats för att hylla Bennys musik är de
fantastiska solisterna Fred Johansson,
Frida Öhrn och Gunilla Backman.
- Vilken lycka att få framföra Benny Anderssons musik med Malmö Symfoniorkester, kören Voices of Scandinavia och
inte minst våra duktiga solister säger
Anders Berglund.
Konserten blir en oförglömlig resa genom Benny Anderssons konstnärskap
och musik som har berört så många
genom åren.

Program
Uppsamling: Vi kör från Hagestad G:la Mälarhusvägen
164 kl.09.20 - Borrby, kiosken kl.09.30 - Skillinge, torget
kl.09.40 - Simrishamn, godsmagasinet kl.10.00 - Gärsnäs,
jvgst. kl.10.20 - Tomelilla, jvgst. kl.10.40 - Ystad, Industrigatan vid f.d. militärparkeringen kl.11.00 - Skurup,
E65-rasten kl.11.25 - Svedala, Circle K kl.11.40 vidare till en
trevlig restaurang, för att njuta av en god lunch inkl. lättöl
el. vatten samt kaffe.
Konserten startar kl.14.00 på Malmö Live.
Pris och avgång

21/5 				

1295:-

I resans pris ingår: Bussresa, lunch inkl. lättöl el. vatten samt
kaffe och bra biljett på parkett (rad 9 -10)
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

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

Thank you for the music! Benny
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