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

Helmut Lotti
”Comeback Tour”
på Malmö Arena
den 23/2 - 2018
Den internationella stjärntenoren är tillbaka och
utlovar en känslomässig show du inte får missa!
Efter en lång tids tystnad ger sig nu Helmut Lotti ut
på en fantastisk ”Comeback Tour” med 57 konserter
i Tyskland, Belgien, Österrike, Danmark och Sverige.
80 % av biljetterna är redan sålda! Det råder inga
tvivel om att han varit saknad!
1995 erövrade han världen när albumet ”Helmut
Lotti goes Classic” gavs ut och åren efter följde en
lång rad med album och en mängd duetter med
världsstjärnor som Andrea Bocelli, Eros Ramazotti,
Placido Domingo, Sarah Brightman och Cliff Richard!
Han kommer till Sverige i februari 2018 med en
konsert fylld av de största hitsen från albumen samt
sånger från det nyutgivna albumet ”Comeback”.
Publiken kan se fram emot en 2 timmar lång konsert
tillsammans med en 22-mannaorkester och Helmut
Lotti på full volym som med glädje återvänt till sina
svenska fans!

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 15.00 Borrby, kiosken kl 15.05 - Skillinge, torget kl 15.15 - Simrishamn, godsmagasinet kl 15.30 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.45 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 16.05 - Ystad,
Hälsobacken (fd Willys) kl 16.25 - Skurup, E65-rasten kl.
16.45- Svedala, Statoil kl 17.00 - vidare till Malmö. Vi äter
en god middag på en trevlig restaurang innan showen
börjar kl 19.30 på Malmö Arena.
Pris och avgång

23/2		

1195:-

I resans pris ingår: Bussresa och middag samt biljett på nedre
läktare.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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