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BROLLE I SHOWEN ELVIS, CASH, THE KILLER & ME
30/9, 14/10 & 28/10 2017

Det har snart gått 10 år sedan Brolle
sålde slut Göta Lejon med supersuccén ”The Buddy Holly Musical”. Nu är
han tillbaks i en ny show som utgår
från Brolles relation till de idoler som
haft störst inverkan på hans karriär.
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.
Tillsammans med tretton musiker och
artister med Brolle i spetsen tar de oss
med på en musikalisk resa genom 50-,
60- och 70-talen. Det blir rock, pop,
gospel, sång, humor och anekdoter i
ett rasande tempo.
Tillsammans med tretton musiker och artister med Brolle i spetsen tar de oss med
på en musikalisk resa genom 50-, 60- och
70-talen. Det blir rock, pop, gospel, sång,
humor och anekdoter i ett rasande tempo.
Idén är att låta publiken lära känna dessa
musikgudar under ytan och allt utifrån
Brolles personliga perspektiv. Ja, varför
har den norrländska artisten så mycket
kärlek för amerikansk rockmusik? Kom
så får ni se!
Lite mer om Brolle
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 egenkomponerade singel ”Playing With Fire” blev en
stor hit och resulterade i ett flertal Grammisnomineringar liksom nomineringar till
Rockbjörnen, NRJ Awards och Swedish
Hit Music Award. Brolle blev även utnämnd till ”Årets Norrbottning”.

Reseprogram
Vi åker kl 08.00 från Örebro, för övriga
påstigningar se nedan. Vi beräknas att
vara i Stockholm kl 11.00.

Datum:

På resan till Stockholm serverar vi kaffe
och fikabröd. Väl uppe i Stockholm finns
tid för att äta lunch.

I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
•
Kaffe och fikabröd på resan till
Stockholm
•
30/9 Musikalbiljett på parkett,
rad 18-19
•
14/10 Musikalbiljett på parkett,
rad 17-18
•
28/10 Musikalbiljett på parkett,
rad 17-18
•
Landgång med dryck på hemvägen (ej vid övernattning)
•
En mycket trevlig upplevelse

På eftermiddagen hämtar vi er på Cityterminalen och kör er till Göta Lejon i god tid
innan föreställningen börjar. Om man vill
tar man sig enkelt till Göta Lejon själv
med tunnelbanan.
Föreställningen börjar kl 15.00 och pågår
i ca 90 min utan paus.
Vi hämtar er direkt efter föreställningens
slut. På resan hem serverar vi vår berömda ”lindbergare” landgång med dryck.
Övernattning
När ni åker med Lindbergs Buss kan
ni välja mellan dagtur eller med övernattning. Hotellet heter Radisson Blu
Royal Viking och ligger centralt vid
järnvägsstation.
För er som väljer att stanna kvar en natt i
Stockholm, gäller följande:
Incheckning på hotellet Radisson Blu
Royal Viking. Hotellet kan inte garantera
rummen förrän kl 15.00. De försöker dock
att få dem klara tidigare.

30/9, 14/10, 28/10
		
Pris per person 		
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Tidtabell
07.25 Kumla, Resecentrum hpl G
07.40 Adolfsberg, hpl Korskyrkan
07.50 Västhaga, Circle K / 		
Scandic Hotell
08.00 Örebro, Resecentrum hpl A
08.25 Götlunda, Fårtallen
vid värdshuset
08.40 Arboga, Circle K Bensingatan
11.00
Ankomst Stockholm,
Cityterminalen

På söndagen hämtar vi upp er och shoppingresenärerna på Cityterminalen kl
15.30 eller kl 19.00. Var uppmärksam och
titta på monitorerna från vilken gate bussarna går ifrån.
Priset för resa i turistbuss, kaffe och
fikabröd, musikalbiljett och övernattning på Radisson Blu Royal Viking är
fr. x xxx:-.
Önskas övernattning
ring 019-31 50 50 för bokning!

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!

