NÖJESPARTNER samordnar bussresor och gruppbokningar till CHRISTMAS SPECTACULAR 2005 i Stockholm och Göteborg.

nov-dec. 2005

RHAPSODY IN ROCK With MAGIC
Robert Wells & Joe Labero med gästartister

GÖTEBORG, Svenska mässan: 25-26/11 & 1-3/12
STOCKHOLM, Globen/Annexet: 8-10/12 & 15-17/12

Bäste researrangör och gruppbokare!
Rhapsody in Rock avslutade en fantastisk sommarturné med styvt 130.000 i publiken.
Mr Joe Labero har varit runt jordklotet flera gånger om under året. Nu är det dags att
visa upp när årets fest vankas i Stockholm och Göteborg. Gästartister tillkommer under
alla festdatum.
Vi erbjuder Er att arrangera företagsfesten samtidigt som Era kräsna privatpersoner också kommer
att låta sig roas. Prel. bilj.reservation göres genom att faxa/posta talong nedan. Show & julbord från
595:- + moms. Väl mellan priskategorierna:
Parkett 595:- exkl moms
Julbord och platser lite längre
från showscenen.

Gala 795:- exkl moms
Julbord och bra platser till
kvällens show.

Spectacular 995:- exkl moms
Julbord och bästa platserna.
Platserna behålls hela kvällen.

Prel.bokning av showpaket.
Ringa in önskad stad och föreställning här nedan och faxa omgående på 011-10 22 19.
Villkor:
Vi bekräftar bokningarna i den turordning de inkommer. I bekräftelsen anges platskategori,
pris och bildmaterial för Er marknadsföring. Önskade platser löses per 1:e november 2005.
Bästa hälsningar
NÖJESPARTNER SWEDEN AB
Johan Svensson tel. 011-28 82 20 • fax. 011-10 22 19
johan.svensson@nojespartner.se • www.nojespartner.se
Nöjespartner Sweden AB • Box 183 • 601 03 Norrköping

Bokningsfax 011-10 22 19

Vi beställer härmed preliminärt biljetter till RHAPSODY IN ROCK With MAGIC 2005:
Antal önskade platser: ___________(minimum 20 platser) till följande datum: _______________________
(förtydliga om Ni önskar biljetter till fler än ett show-datum).

I första hand är vi intresserade av showpaket i priskategori: ❑ 595:-, ❑ 795:- eller ❑ 995:- (pris exkl.moms)
I bekräftelsen kommer sedan Era platser specificeras med kategori och pris.
Kontaktperson: ______________________________________________ tel.dagtid: ___________________
Företag och adress: _________________________________________________________________________

