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

Brolle tolkar

”Elvis, Cash & The Killer”
på Malmö Arena
1-dagsresa
Avresa 2/3 - 2019

Under hösten och vintern 2017/2018 har han gjort
enorm succé med ”Elvis, Cash & The Killer” på Göta
Lejon i Stockholm. Sällan har en show fått så stark
respons av publiken! Förutom högt jubel och stående
ovationer från fansen så har även kritiker satt höga
betyg på Brolles hyllning av de tre ikonerna.
Nu tar han med sig showen ut på turné och kommer
till Malmö Arena i oktober! Det blir en rockföreställning som återspeglar delar av Elvis Presley´s, Johnny
Cash´s och Jerry Lee Lewis´s turbulenta liv och karriärer. Ja, de kommer till och med vara med på scen!
Showen är sprängfylld med rock, pop, gospel, sång,
humor och anekdoter! Brolle med stor ensemble tar
oss med på en mäktig musikhistorisk resa genom
1950-, 60- och 70-talet där Brolle tolkar dessa tre musikgudar på sitt mycket personliga sätt!
Brolle slog igenom över en natt när han deltog i
”Popstars” 2001 där han genom sina karismatiska
framträdanden och extraordinära rock´n´roll röst vann
svenska folkets hjärtan. Hans första singel ”Playing
with fire” blev en stor hit och resulterade i ett flertal
Grammisnomineringar. Efter ett flitigt turnerande
runt i landet, gick han upp på musikalscenen för att
spela huvudrollen i ”The Buddy Holly Musical”, där han
gjorde stor succé!

Program

Vi kör från Hagestad kl 14.50 - Borrby, kiosken kl 15.00
- Skillinge, torget kl 15.10 - Simrishamn, godsmagasinet kl 15.25 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.40
- Tomelilla, järnvägsstationen kl 16.00 - Ystad, Hälsobacken kl 16.20 - Skurup, E65-rasten kl 16.40 - Svedala,
Circle K kl 17.00 och vidare till Malmö. Vi äter en god
middag på en trevlig restaurang innan showen börjar
kl 19.30 på Malmö Arena.
Pris						1395:I resans pris ingår: Bussresa, middag samt biljett på till ”Elvis, Cash &
The Killer”.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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