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BUSSRESA TILL KATY PERRYS KONSERT
WITNESS THE TOUR PÅ ERICSSON GLOBE
DEN 10/6 2018

Bussresa till Ericsson Globe.
Med albumet Witness hittar Katy sin befrielse, befrielse genom förändringarna i
sitt eget liv och i världen runt henne, och
ger oss låtar som inspirerar både våra
tankar och rörelser. De singlar som hittills
släppts - Platinum-certifierade ”Chained
to the Rhythm” feat. Skip Marley, och de
nya singlarna ”Bon Appétit” feat. Migos
och ”Swish Swish” feat. Nicki Minaj ger
oss en hint om vilken musikalisk och tematisk bredd som finns på nya albumet.

Söndagen den 10/6
Vi åker från Örebro kl 15.00 (andra
orter se vår tidtabell).

På scen - kl 19.30

Info
Katheryn Elizabeth Hudson, känd under
sitt artistnamn Katy Perry, född 25 oktober
1984 i Santa Barbara i Kalifornien, är en
amerikansk singer-songwriter och skådespelare. Hon är bland annat känd för sin
singel I Kissed a Girl som 2008 toppade
listorna i USA, Kanada och Australien.
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I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
(egen konsertbiljett)
•
En mycket trevlig upplevelse
Tidtabell
14.45 Västhaga, Circle K / Scandic
Hotell
15.00 Örebro, Resecentrum, hpl A
15.25 Götlunda, Fårtallen
15.40 Arboga, Circle K Bensingatan
15.55 Köping, McDonald`s vid E20
16.20 Västerås, Shell macken vid
Rocklundamotet

Superstjärnan Katy Perry kommer tillbaka
till Sverige som ett stop på sin WITNESS:
The Tour som kickas igång i slutet av maj
2018 i Köln. Bara några veckor senare så
intar hon Ericsson Globe i Stockholm!
Förra gången hon spelade i Stockholm så
var det en konsert som många fortfarande minns som en helt fantastisk upplevelse så det här vill ni garanterat inte missa!

Datum: 		

Hemresan sker ca 45 minuter efter sista
spelade låten!
Tänk på att vi åker raka vägen hem.
Vi stannar inte för någon längre paus.
Åldersgräns 13 år - oavsett om målsman
är med eller ej, med anledning av svenska myndigheters krav om begränsning av
höga ljudnivåer för unga.

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs vår särskilda resevillkor.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

