BJÖRN SKIFS - BITAR UR MITT LIV
50 fantastiska år med Björn Skifs i ny show på Skansen!
31/8 2018
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Han har hunnit fylla 70 år och alla hans
skivor har just samlats i en nyutgiven
box. Nu tar han även med publiken
på en resa genom sin mer än 50-åriga
karriär, live på scen. I slutet av sommaren 2018 uppträder Björn Skifs på
Skansen och Solliden-scenen med en
helt ny show som han kallar ”Bitar ur
mitt liv”.
– Det har gått 50 år sedan jag spelade in
min första skiva. Det har blivit så många
låtar genom åren och jag kan knappt vänta på att få spela dem igen. Att få ta gamla
favoriter och ge dem en nutida klang med
stor orkester, kör och stråkar, berättar
Björn Skifs.

Reseprogram
Vi åker kl 14.00 från Örebro, för övriga
påstigningar se nedan. Vi beräknas att
vara i Stockholm kl 16.30.

Datum:

På resan till Stockholm serverar vi kaffe
och fikabröd.

I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
•
Kaffe och fikabröd på resan till
Stockholm
•
31/8 Showbiljett på sidoparkett,
höger
•
Landgång med dryck på hemvägen (ej vid övernattning)
•
En mycket trevlig upplevelse

Vi åker direkt till Skansen där man har lite
egen tid. Insläpp till showen kl 19.00.
Föreställningen börjar kl 20.00 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.

Showen blir en tidsresa genom de fem
decennier som utgör Björn Skifs unika
karriär. Det kommer att bli många kära
återseenden och säkert några överraskningar, buspojken Skifs har inte slagit sig
till ro.

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.

– Lust och nyfikenhet har varit drivkraften genom alla år. Att skapa en ny show
är alltid spännande och roligt, jag är lika
nyfiken som alla andra på hur det ska bli,
säger Björn Skifs med ett leende.

För er som väljer att stanna kvar en natt i
Stockholm, gäller följande:
Incheckning på hotellet Radisson Blu
Royal Viking efter föreställningens slut.

Missa inte chansen att se och höra en av
landets absolut mest folkkära artister när
han ser tillbaka på en fantastisk karriär
som berört så många. Vilka minnen har
du till Björns musik? Vilka av Björns bästa
bitar ser du mest fram emot?
Se till att säkra din plats framför Sollidens
underbara utomhusscen i den vackra
Stockholmska sensommaren.
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Tidtabell
13.50 Västhaga, Circle K / 		
Scandic Hotell
14.00 Örebro, Resecentrum hpl A
14.25 Götlunda, Fårtallen
vid värdshuset
14.40 Arboga, Circle K Bensingatan

På lördagen 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!

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!

