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

”Dubbeldosen - En riktig glädjespruta”

Falkenbergsrevyn

På Falkenbergs Stadsteater
1-dagsresa
Avgångar 29/1 och 5/2

En dubbeldos med revy!
Äntligen är Falkenbergsrevyn tillbaka ! Och
kan i vinter erbjuda en nyskriven revy med
mängder av bra musik, humor, och glädje.
Ensemblen hälsar att de är laddade till tusen
och lovar att sprudla av energi när de bjuder på en dubbeldos från revyns underbara
värld.
Precis som de senaste åren finns det nya
spännande aktörer på scenen. Daniel Träff är
ny. Han har spelat mycket musikal och fars
och har revy i blodet sedan barnsben i Växjö.
Dessutom är Lena Petersson tillbaka !
Årets revy heter ”Dubbeldosen” för att det
har gått två år sedan sist, så det finns gott
om händelser att välja mellan. Varken Donald Trump eller Joe Biden går säkra. Det
kommer också att bli kul drifter med såväl
foliehattar,tantrafestivalen i Molkom, cementbristen, Ebba Buschs omtalade husaffär, regeringskriser och statsministerskiftet.
Ett och annat pandemiskämt kan nog tänkas
dyka upp i revyn...
Med andra ord - Garanterat hög stämning!
Skynda att boka!
OBS. Senaste bokningsdag den 29/11 OBS

Program
Uppsamling : Vi kör från Hagestad kl 08.40 - Borrby
kiosken kl 08.50 - Skillinge torget kl 09.00 - Simrishamn
godsmagasinet kl 09.20 - Gärsnäs jvgstn kl 09.30 - Tomelilla
jvgstn kl 09.50 - Ystad, OBS, ny påst.plats, Industrigatan vid
f.d. militärparkeringen kl 10.10 - Skurup E65-rasten kl 10.30Svedala Circle K kl 10.45 - Malmö, Jägersro kl 11.00 , Lund
södra Circle K kl 11.15.
Vi inleder med en mycket god middag på en trevlig
restaurang, innan vi fortsätter till Falkenbergs Stadsteater.
Revyn börjar kl 15.30
Efter en härlig skrattfest, sätter vi oss bekvämt i bussen för
hemfärd.
Pris och avgång

29/1 och 5/2

			

1195:-

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

Bokning - senaste bokningsdag den 29/11.
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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