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

Sven Ingvars
”En liten bit av Värmland” på Malmö Arena
1-dagsresa
Avgång: Fredagen den 7/1

Sven Ingvars firar 65 och ger sig ut på en
efterlängtad jubileumsturné!
Genom att vid albumsläppet 2019 påstå
att ”Ingenting är som förut, allt är som
vanligt” gav Sven Ingvars av idag en sanningsenlig beskrivning av livet. Och sett i
backspegeln rymmer just den raden hela
Sven Ingvars karriär i sin hand, även det
märkliga året 2020 inräknat. I 65 år har
bandet varit på genomresa i människors
hjärtan och letat sig hela vägen in i folksjälen. Nu är blicken fäst vid framtiden
och jubileumsåret 2021 ska firas med en
landsomfattande turné!
Sven Ingvars låtskatt är enorm! Kanske är
det variationen och det musikaliskt genreöverskridande som gjort att så många
från olika generationer tagit till sig just
musiken och den genuina spelglädjen
bandet besitter.
Sven Ingvars har alltid gått sin egen
väg, rak som krokig, samlat intryck från
sin samtid och skapat något alldeles
eget och unikt av det. Inför turnén är
en skattkista öppnad, innehållande
historia,musik, rekord, floppar och tankar
från 50-tal till 2020-tal!
Ett helt liv i musikens tjänst!
Missa inte att boka dig till en helkväll på
Malmö Arena med god, mat och härlig
stämning till fantastisk musik!

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl. 14.45
- Borrby, kiosken kl. 14.55 - Skillinge, torget kl 15.05 Simrishamn, godsmagasinet kl 15.25 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.40 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 16.00
- Ystad, OBS. Ny påst.plats Industrigatan vid f.d. militärparkeringenkl 16.20 - Skurup, E65-rasten kl. 16.50 - Svedala,
Circle K kl 17.05 - vidare till Malmö.
Vi äter en god 2-rättersmiddag, inkl. kaffe o kaka på
restaurang Palissad innan showen börjar kl 19.30 på
Malmö Arena.

Priser och avgång: 7/1

1495:-

I resans pris ingår: Bussresa, 2-rättersmiddag samt bra biljett på
parkett ( rad 9 och 10) till Sven Ingvars på Malmö Arena.

Bokning - Obs! Bokas senast den 1/8.
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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