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GES
Glenmark - Eriksson - Strömstedt
Glenmark, Eriksson och Strömstedt
på Malmö Arena
1-dagsresa
Avresa fredagen den 18/11

Efter succé och lyckorus på Cirkus i Stockholm samt ett enormt tryck från publiken
kan vi äntligen avslöja att GES tar med sig
succéshowen ”Stanna världen en stund”
ut på Sverigeturné.
Detta vill du väl inte missa?
Det som från början startade som en kul
session har sedan den första episka singeln ” När vi gräver guld i USA” etablerat
sig i den svenska folksjälen, som en av
våra stora supergrupper. Det blev två GES
skivor som sålde över en halv miljon exemplar och GES blev ett nytt landmärke
för svensk popmusik. Resten är, som man
brukar säga, historia! Räknar vi dessutom
in Glenmarks, Orups och Strömstedts soloskivor kommer vi upp i miljontals sålda
cd:s, singlar och vinylskivor samt över 130
miljoner streams på Spotify.
Vi ses på Malmö Arena!
Mvh Anders Glenmark, Thomas ”Orup”
Eriksson och Niklas Strömstedt.
Ring Hagestad Touring idag!

Program

Vi kör från Hagestad kl 15.20 - Borrby, kiosken kl
15.30 - Skillinge, torget kl 15.40 - Simrishamn, godsmagasinet kl 16.00 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl
16.15 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 16.35 - Ystad,
Industrigatan vid f.d. militärparkeringen kl 16.55 Skurup, E65-rasten kl 17.15 - Svedala, Circle K kl 17.30
vidare till en trevlig restaurang för att äta en god middag inkl. lättöl el. vatten samt kaffe med liten kaka.
Därefter åker vi med bussen till Malmö Arena.
Showen börjar kl.20.00.
Pris och avgång
18/111 1			

1695:-

I priset ingår: Bussresa, biljett av högsta klass samt middag inkl.lättöl el. vatten samt kaffe med liten kaka.
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