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

Sista chansen

Vikingarna

med Christer Sjögren

På Malmö Live
1-dagsresa
Avresa: 10 april 2022
Vikingarna med Christer Sjögren återförenade!
Nordens i särklass största och populäraste dansband
har återförenats för ett antal exklusiva framträdanden i
Norden 2021-2022!
Naturligtvis kommer vi att få höra oförglömliga klassiker från hela Vikingarnas långa karriär. Allt från ”Blue
Hawai”, ”Leende guldbruna ögon” och mästerverk som
”Djingis Kahn” samt den oerhört populära ”Kan man
älska nån på avstånd”.
Den fantastiska sagan om Vikingarna tar sin början
redan 1960 med Jicoo&The Vikings och på tidigt 70-tal
bytte man namn till Vikingarna. Från 1970-talet och
framåt har man radat upp mängder med hits på bl a
Svensktoppen med låtar som ”På världens tak”, ”Du gav
bara löften” och många fler i Norden.
År 1986 låg ”Kan man älska nån på avstånd” på första
plats hela 26 veckor på svensktoppen.
Sångaren och ”hagforsingen” Christer Sjögren anslöt i
bandet 1978 och han har sedan dess blivit en av vårt
lands mest älskade artister.
Under Vikingarnas långa framgångssaga hann de också
med att släppa 3 st plattor i Tyskland som sålde mer än
600 000 exemplar!
Totalt har Vikingarna sålt mer än otroliga 12 miljoner
skivor i Norden vilket är fullständigt unikt!
2004 gjorde de en avskedskonsert i Arvika och nu 16 år
senare är denna älskade orketster tillbaka igen till stor
glädje för alla fans!
Konserten sker inför sittande publik och det är första
gången detta händer.
Detta är den sista chansen för alla fans att se Vikingarna
live!
Missa inte detta!

Program
10/4
Uppsamling: Hagestad, g:la Mälarhusvägen kl 13.30 Borrby, kiosken kl 13.35 - Skillinge, torget kl 13.45 - Simrishamn, godsmagasinet kl 14.00 - Gärsnäs, järnvägsstationen
kl 14.15 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 14.35 - Ystad,
Industrigat. vid f d militärparkering kl 14.55 - Skurup,
E65-rasten kl 15.15 - Svedala, Circle K kl 15.30 vidare till
Malmö. Vi äter en god middag på en trevlig restaurang
innan föreställningen börjar kl 18.00 på Malmö Live
Pris och avgång

10/4 2022			

1395:-

I resans pris ingår: Bussresa och biljett på parkett samt middag.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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