i samarbete med Karl-Everts Busstouring

Thank You For The Music – Göteborgs konserthus
Torsdag 12 mars 2020
Torsdag 8 mars 2021
Avresa kl.16.45 Gate 14 Resecentrum Trollhättan Vi åker till Göteborgs Konserthus och tar plats i
övre foajen för en lättare måltid.. Föreställningen Thank you for the music börjar 19.30 -22.00
inkl paus.

Under våren 2020 gästar Gunilla Backman, Kalle Moraeus och Johan Boding 20 städer runt om i
landet med ”Thank You For The Music”. En hyllning till Björn & Benny och deras unika låtskatt från
stjärnor som står dem nära. Publiken bjuds på det bästa från BAO, Chess, Kristina från Duvemåla,
Mamma Mia och ännu fler hits. Det kommer att bli svårt att sitta still…
Med sig har Backman, Moraeus och Boding ett sjumannaband under ledning av Johan Granström.
Även artisterna Jenny Redenkvist och Linda Holberg sluter upp för att hylla våra svenska musikikoner
Det är två av landets mest folkkära kompositörer som tolkas av flera av landets mest folkkära artister.
Denna stora turné rymmer mycket av det bästa Sverige har att erbjuda. Självklart får vi också höra en
och annan historia och anekdot om personerna Björn & Benny och livet bakom kulisserna.
Kalle Moraeus – Denna prisbelönte speleman behöver ingen närmare presentation. Kalle är en av
våra mest folkkära artister, nära vän till Benny Andersson och även medlem i Benny Andersons
orkester (BAO).
Gunilla Backman – En av våra största musikalartister! Gunilla har spelat många av de tunga rollerna i
ett flertal stora musikaler bl.a. Les Misérables, West Side Story, Miss Saigon, Jesus Christ Superstar
för att nämna några. 2005 fick hon huvudrollen som Donna i den svenska musikalversionen av
Mamma Mia (som Gunilla spelade med i 2005–2007 på Cirkus i Stockholm och Scandinavium i
Göteborg. ). För insatsen i Mamma Mia blev hon 2006 tilldelad Guldmasken.

Johan Boding – Han känns igen som frontfigur för otaliga succéer med hyllningskonserter till Queen.
En som imponerats av Johans sång är Queen-gitarristen och legenden Brian May. Johan sjunger allt
från jazz och visor till rock och han har bl.a. deltagit i SVT:s ”Så ska det låta” och ”Doobidoo”. Han har
turnerat med ”Sol, Vind och Vatten”, en hyllningskonsert till Ted Gärdestads låtskatt. Han har även
haft roller i flera musikaler och tilldelades Guldmasken 1997 för sin medverkan i Miss Saigon.

Pris:

1.050 kronor per person

Ingår:

Bussresa
Smörgås med nötpastrami, senapsdressing, pepparot, saltgurka och syrad rödlök
och 1 glas vin eller 1 glas öl eller 1 glas alkoholfritt alternativ
Biljett på parkett raderna 13,14 ,15,16

Anmälan till:
Resekommittén på månadsmötet måndagen 7 Oktober 2019 därefter till
Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00

Bokningen är bindande och endast för medlemmar.
Har ni behov av specialkost p.g.a. allergier ber vi er meddela detta direkt vid bokningen av resan.
Sista anmälningsdag: 8 nov 2019
Betalningen oss tillhanda senast 15 november 2019
För inbetalning var vänlig betala via bankgiro 453-6629
Var god ange: Namn, adress, resans namn, datum för resan.
Om ni önskar läsa vår GDPR policy så sänder vi den per post till Er. Ni kan även läsa vår GDPR
policy på vår hemsida: www.karlevertsbusstouring.se

Aktiva Seniorer
Hjärtligt Välkomna
Aktiva Seniorer gm
Karl-Everts Busstouring
Hjärtligt välkomna
Aktiva Seniorer
gm
Karl-Everts Busstouring__________________________________________________________________________
Postadress
Telefon
mail
Bankgiro
Kardanvägen 9
0520-325 43 info@karlevertsbusstouring.se
453-6629
461 38 Trollhättan

