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”Mitt Sanna jag” – Sanna Nielsen – vårens stora show på 
Hamburger Börs
Välkommen till en show med en av Sveriges starkaste 
sångerskor och folkkäraste artister.

Äntligen får Sanna Nielsen göra sin alldeles egna show - ”Mitt Sanna jag”. Det 
blir en kväll med internationella influenser och mängder med hits av Sanna 
musikaliska förebilder, så som Fleetwood Mac, Dionne Warwick, Michael 
Jackson, Crosby, Stills Nash & Young, Gladys Knight, Celine Dion, Diana Ross, 
Bee Gees och många fler. Men naturligtvis kommer även Sannas största hits 
och hennes egen historia att fläta samman din upplevelse på Hamburger 
Börs. Det blir en kväll med show, fest, glädje men även om utanförskap.

Tillsammans med en stor ensemble och några av Sverige absolut bästa 
musiker, och med stor öppen famn och hjärta, bjuder Nielsen in dig till sitt 
SANNA jag. Vi garanterar dig musik och arrangemang och en och annan 
överraskning som får dig att svepas med i dans, sång och glädje. Allt 
paketerat, designat  och presenterat i en show deluxe av några av Sveriges 
främsta showmakare.

Kreativt team: Kapellmästare och musikalisk arrangör Stefan Brunzell Regi/
Koreografi Vera Prada Scenograf Tobias Brodd Stylist Dennis Bröchner 
Ljusdesign Palle Palmé Ljud design David Granditzky. Kreativ Producent 
Mikael Gordon – Solfors. Medproducent Patrik Krall.
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Vi erbjuder er att arrangera en resa till Sanna Nielsens show på Hamburger Börs.
Spelperiod 2019: 25 januari – 31 mars.

BILJETTTYPER TORSDAG-LÖRDAG
Kategori A 
(bästa plats entréplan/främre balkong) Showpaket inkl 
showbiljett och 2- eller 3-rättersmeny. 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 showbil-
jett och 2- eller 3-rättersmeny. Från 1140:-

Kategori C 
(plats på bakre balkong alt entréplan med delvis skymd 
sikt) Showpaket inkl showbiljett och 2- eller 3-rätters-
meny. Från 1040:-
 

BILJETTTYPER SÖNDAG
Kategori A 
(bästa plats entréplan/främre balkong) Showpaket inkl 
Platå Portofino 1245:-

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 Platå 
Portofino 1120:-

Kategori C
(plats på bakre balkong alt entréplan med delvis skymd 
sikt) Showpaket inkl Platå Portofino. 1040:-

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 10/1, hur er försäljning fortskrider.
Antalet showplatser som tilldelas bussar är begränsat per dag, vänta inte för länge att beställa.

MENY (torsdag-lördag):

Med reservation för eventuella ändringar på av säsong-
ens råvaror

Förrätt: Charkbricka med Italiensk chark, ostar och mari-
nerade grönsaker

Varmrätter:
Kött: Porchetta på kalv med krämig polenta, rostad vit-
lökssky och parmesan
Fisk: Skreirygg med blistrade tomater, backtimjan, ka-
pris, oliver och torkade oliver

Vegetarisk: Tortellini med gremolata, zuccini, rostad 
paprika och getostcreme

Samtliga varmrätter serveras tillsammans med friterad 
gnoccisallad

Dessert: Tiramisu med sabayone, amaretto, choklad 
och espresso

MENY  
Platå Portofino (söndag):

Italiensk inspirerad brunch med extra allt. En upplevelse 
paketerad för dig och ditt sällskap att njuta av show och 
mat i särklass. Ett enkelt tidseffektivt sätt är att kom-
ma till Hamburger Börs kl 13.00. Här får ni njuta av kyld 
dryck, vår italienska platå och lagom till kaffet serveras 
en glamorös show med Sanna Nielsen. Andra kallar det 
för brunch, vi kallar det vår designade platå Portofino 
deluxe innehållandes bla italienska charkuterier. Allt 
inspirerat av Sanna Nielsens önskan om det bästa från 
det italienska köket.

Italiensk chark, ostar och inlagda grönsaker.

Brunch croissant ”tear & share” med salsicca, ägg rostad 
paprika, tomater.

Sides: Friterad gnoccisallad, foccacia och baguette

Amaretti morbidi smaksatta med pistage och fänkål 

Limonchellotryfflar

Tiramisu 


