Jonas Gardell på Lorensbergsteatern 26/9 – 14/12 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 Lorensbergsteatern i höst, 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 Göteborgspremiär på
Lorensbergsteatern torsdag den 26 september 2019. Vi släpper
hela hösten till grupper. Allmänheten kan endast boka tre veckor
just nu.

jonasgardellshow.se

lorensbergsteatern.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 Lorensbergsteatern i höst, det är dags att va
lycklig! Eller som Jonas Gardell säger: Varför begränsa sig?
Var the QUEEN OF F*CKING EVERYTHING!
Spelperiod och priser: 26/9-14/12 2019
Torsdagar kl 19.30
695 kr
Fredagar kl 19.30
750 kr
Lördagar kl 16.00 och 19.30
750 kr
Maila biljettönskemål till Lorensbergsteaterns gruppbokning:
biljett@lorensbergsteatern.se
I bokningsmailet är det viktigt att det framkommer om det är matiné eller
kvällsföreställning ni önskar.
Önskemålen skall vara oss tillhanda senast den 3/12 och ni får bekräftelse på era
bokningar senast den 10/12.
Bokningarna skall därefter vara betalda senast 5 veckor innan aktuell föreställning.
Vår restaurang Lorens Bar har öppet torsdag-lördag från kl 17. Där serveras à la
carte, bistromeny och teaterbuffé. Bordsbokning görs lättast genom att maila
gruppbokningen, biljett@lorensbergsteatern.se
Välkommen till Queen of F*cking everything nästa höst!
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