Jonas Gardell på Cirkus: 24/1 - 13/4 - 2019

I en tid då hatet breder ut sig, demokratin hotas, USA:s
president är en livsfarlig pajas, och Rysslands president är en
maktfullkomlig despot, klimatförändringarna får skogarna att
brinna och ett parti med rötter i nazismen vuxit till ett av Sveriges
största återvänder Jonas Gardell till scenen med en föreställning
som vill ingjuta livsglädje, mod och motstånd.
Queen of f*cking everything blir ett hejdundrande spektakel med
stor orkester och ensemble.
Kom till Cirkus i vår, det är dags att va lycklig!
Eller som Jonas Gardell säger:
Varför begränsa sig? Var the QUEEN OF F*CKING EVERYTHING!
Jonas Gardells nya show har premiär på Cirkus i Stockholm
torsdag 24 januari 2019 och nu är biljetterna till ytterligare
speldatum släppta.

jonasgardellshow.se

www.cirkus.se
Jonas Gardell återvänder till scenen med en
föreställning som vill ingjuta livsglädje, mod och
motstånd.
Queen of f*cking everything blir ett hejdundrande
spektakel med stor orkester och ensemble.
Kom till Cirkus i vår, det är dags att va lycklig!
Eller som Jonas Gardell säger: Varför begränsa
sig?
Var the QUEEN OF F*CKING EVERYTHING!
Spelperiod: 24/1 – 13/4 2019.
Torsdagar: showstart kl. 19:30 mat från 17:00
Fre – Lör: showstart kl. 19:30 mat från 17:00
Lör matiné: showstart 15:00 mat från 12:30
Kategorier Showbiljett biljettpris/person inkl. serviceavgift:
Parkett alt Loger: 800kr
Nedre mittläktare: 800kr
Övre mittläktare: 740kr
Delvis skymd sikt: 635kr
Sidosikt/begränsad sikt 425kr
Skymd sikt: 320kr
För gruppbokning mailar ni biljettkassan@cirkus.se eller ringer
gruppbokningen på 08- 587 987 60.
I bokningsmailet är det viktigt att det framkommer klart och
tydligt om det är matiné eller kvällsföreställningarna ni vill boka
samt om det är med eller utan mat.
Bokningarna skall vara betalda och klara senast 8 veckor innan
aktuellt speldatum.
OBS! Max 3 speldatum per bussbolag. Vi bokar enligt allas
önskemål i den mån det går.
Att tänka på:
Bokningsnumret skall alltid uppges i mailet vid ändringar eller
eventuella frågar gällande er bokning.
Viktigt att notera är era avstämningsdatum. Då vi allt för
ofta måste påminna kommer vi fortsättningsvis att sätta
alla bokningar på automatisk makulering. Detta innebär att
bokningarna raderas per automatik om man inte har hört av sig
på utsatt avstämningsdatum.
Bästa hälsningar:
Johan Svensson
Tel. 011-28 82 20 • johan.svensson@nojespartner.se • www.
nojespartner.se
Nöjespartner Sweden AB • Box 183 • 601 03 Norrköping

Menypaket

innehållande 2 – rätters meny i
cirkus restaurang samt biljett på
bästa sittplats:

Matinémeny serveras från
kl. 12:30:
Varmrätt:
Grillad fläskytterfilé från
Rocklundagård med lättstuvad
spetskål, rödvinssky och örtrostad
potatis
Dessert:
Espresso & mjölkchokladmousse
med mynta och jordgubbar
Pris: 1125kr/person
Teatermeny serveras från
kl 17:00:
Förrätt:
Toast med Varmrökt lax, citron,
gräslökskräm, picklad gurka och
örtsallad
Varmrätt:
Pepparstekt kalventrecote med
parmesan och örtgratinerad
potatisrulle, marsalasås samt
sockerärtssallad
Pris: 1295kr/person

