
Bäste researrangör och gruppbokare!
Hotelliggaren är en klassisk fars som har gjort succé på många olika scener i hela Europa.
En präktig riksdagsman (spelad av Hans “ICA-Stig” Mosesson) bor på hotell med hustrun
(Anna Norberg). Han har egentligen en fulltecknad eftermiddag på departementet, men
tänker istället idka intimt umgänge med en sekreterare medan hustrun är på Dramaten.
Den som skall fixa ett hållbart alibi för alltihop är hans underlydande (Pontus Ströbaek).
Det är inte hans fel att allt går fel - men förvecklingarna blir bara fler och fler...

Vi erbjuder Er att arrangera en teaterresa till någon av före-
ställningarna i Norrköping eller Linköping. Prel. bilj.reserva-
tion göres genom att faxa talongen nedan eller ringa biljett-
kassan. Bilj.priset varierar mellan 335-395:- inkl. serviceavgift.

Norrköping, Louis De Geer - lördag 3 maj 19.30
Linköping, Konsert & Kongress - fredag 9 maj 19.30
Biljetter finns i två priskategorier: 335:- och 395:- inkl. servicea-
vgift. Båda konserthusen är också två av landets finaste och
har inbjudande miljöer och bra restauranger.

Teatersupé som serveras kl. 17.30 i resp. konserthus:
Förrätt: Lufttorkad skinka med kräftmousse, rostade 
pinjenötter och parmesan.
Varmrätt: Fläskfilé med färskost, sparris och örtsky.
PRIS: 250:-.

Preliminär bokning av biljetter och ev. teatersupé.
För bokning av biljetter till Norrköping: faxa detta blad
till BiljettByrån på fax 011-15 50 77 alternativt ringa på tel.
011-15 51 00.

För bokning av biljetter till Linköping: faxa detta blad till
konserthusets biljettkassa på fax 013-190 00 91 alternativt
ringa på tel. 013-190 00 00.

Villkor
Vi bekräftar bokningarna i den turordning de inkommer. Definitiv bokning görs sedan 15 mars. Två fria 
biljetter till chaufför och reseledare per buss utgår. Bilder för Er marknadsföring finns på:
www.hotelliggaren.se.

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

Vi beställer härmed preliminärt biljetter till Hotelliggaren  2008:

Antal önskade biljetter: ___________ till ❑ Norrköping  /  ❑ Linköping (kryssa i). 
I första hand är vi intresserade av biljetter à 335:- ❑ / 395:- ❑ (pris inkl. serviceavgift).
Vi önskar dessutom samma antal teatersupépaket à 250:- ❑ (kryssa i)..
I bekräftelsen kommer sedan Era platser specificeras med priskategori och pris.

Kontaktperson: ______________________________________________   tel.dagtid: ___________________

Företag och adress: _________________________________________________________________________

NÖJESPARTNER tillsammans med LOUIS DE GEER och KONSERT & KONGRESS presenterar HOTELLIGGAREN VÅREN 2008.

BOKNINGSFAX (teaterbiljetter):
Norrköping 011-15 50 77
Linköping 013-190 00 00

Lördag 3 maj Norrköping &
fredag 9 maj Linköping 2008

Scandic har fem hotell i Norrköping/Linköping. Bo
bekvämt och prisvärt efter föreställningen. Ring
deras gruppbokning tel. 08-517 517 10.


