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Eric Gadd tar över Hamburger Börs i höst med 
egen show!
Förra året firade Eric Gadd 30 år som artist 
och nu är det äntligen dags att debutera 
med en egen show. Den 13 september är 
det urpremiär för OMG på Hamburger Börs i 

Stockholm, en glorifierad konsertupplevelse där 
Gadd ackompanjeras av Sveriges musikerelit. 
Eric kommer att bjuda på låtar från hela sin 
gedigna repetoar. En helkväll, inkluderat en 
Dinnerclubmeny signerad artisten själv samt en 
90 minuters soulshow med ös från början till 

slut, utlovas.

– Det här är ingen ”story of my life” utan snarare 
en musikalisk resa genom min karriär, med 
betoning på musik. Har man varit på mina 
konserter tidigare känner man igen sig men 
här pushar vi det lite extra. Förhoppningen 
är att publiken ska ställa sig upp och dansa 
från första sekund, hälsar Eric.
Med sig på scenen har Eric ett fullt band, 
med blås, bestående av några av Sveriges 
absolut mest erfarna musiker. Tillsammans 
med dem kommer han framföra låtar från 
hela sin låtskatt och kanske till och med 
hylla någon av sina gamla idoler.



Vi erbjuder er att arrangera en resa till Eric Gadds show på Hamburger Börs.
Spelperiod hösten 2018: 13 september – 15 december.
Torsdag, fredag & lördag. Dörrarna öppnar 17:30 och showtime kl 21:00.  
Fr.o.m 6 okt går showen även som lördagsmatiné.  
Dörrarna öppnas 12 och showtime är kl 14:00. 

BILJETTTYPER
Kategori A
(bästa plats entréplan/främre balkong)
Showpaket inkl showbiljett och 2- eller 3-rätters-
meny.
Från 1240:-

Kategori B
(plats på entréplan/balkong) Obs! Delar av bordet 
kan ha något sämre sikt. Vid showstart flyttas vissa 
gäster till parkettplatser framför scenen)
Showpaket inkl showbiljett och 2- eller 3-rätters-
meny.
Från 1140:-

Kategori C
(plats på bakre balkong alt entréplan med delvis 
skymd sikt)
Showpaket inkl showbiljett och 2- eller 3-rätters-
meny.
Från 1115:-

Meny
Förrätt, välj mellan följande två:

Förrätt: Tiradito på kammussla och tonfisk
Förrätt vegetarisk: Sobanudlar med shiitake och flower sprouts

Varmrätt, välj mellan följande två:
Kött:  Ferijoada på bringa med chorizosmör och syrad lök

Vegetarisk:  Grillad sötpotatis med fårost, syrad lök, jalapeno, majs och bönsalsa

Samtliga varmrätter serveras tillsammans med dessa side/tillbehör: Sötpotatis fries med limemayo, aji amarillo 
och koriander. Quinoasallad med soyabönor, blekselleri och rödlök

Dessert:
Brigadeiro: Brasiliansk chokladtryffel med rom, kokosmjölkspulver och rostad sesam. Serveras med passions-

frukt, chokladganache, rostad vit choklad, kokos och bär samt Minimochis i diverse smaker

Bästa hälsningar

 
Johan Svensson 
Tel. 011-28 82 20 • johan.svensson@nojespartner.se • www.nojespartner.se
Nöjespartner Sweden AB • Box 183 • 601 03 Norrköping

Ställ er förfrågan om platser till bokningschef Stina Hansson på: stina@hamburgerbors.se
Mer info om show och mat finner ni på www.hamburgerbors.se

Bekräftelsen på bokningen skickas i den turordning de inkommer. I bekräftelsen anges platskategori, vald 
meny och pris. Bildmaterial och affischer kommer att översändas för er marknadsföring.
En första biljettavstämning sker 13/8, hur er försäljning fortskrider.
Antalet showplatser som tilldelas bussar är begränsat per dag, vänta inte för länge att beställa.

Med reservation för ändringar.

Aktuella arrangemang på facebook.com/nojespartner


