
Bäste researrangör och gruppbokare!
Nu presenteras sommarturnén DIGGILOO 2011! Med Lasse Holm i spetsen kommer de att presentera sommarens stora
familjeshow med humor, rock, schlager och pop! Artistuppbåd sommaren 2011 lyder: Jessica Andersson, Linda Bengtzing,
Charlotte Perrelli, Thomas Di Leva, Magnus Carlsson och Magnus Johansson.
Det kommer bli en musikfest serverat med en stor portion humor!
Vi erbjuder Er att arrangera en resa till årets Diggiloo-konsert. Prel. biljettreservation göres genom att faxa el. posta talongen nedan.
Biljettpriset varierar mellan 470-635:- för sittplatser medan picnic-platser kostar 345:- inkl. förköpsavgift. Beroende på spelplats så finns
det något undantag. Picnic-plats avser platser i det gröna på egen medhavd filt eller fällstol. Egen picnic-korg rekommenderas varmt!

* Älvsbyn har endast picnic-plats och priset är 425:-. ** Båstad har inga platser i picnic-kategori. *** Lidköping har följande priskategorier: 375:- & 635:-.

Prel. bokning av biljetter: Ringa in ”din stad” här ovan och önskat antal biljetter nedan. Faxa omgående på 011-10 22 19.

Villkor: Vi bekräftar bokningarna i den turordning de inkommer. I bekräftelsen anges biljettkategori, biljettpris och bildmaterial för Er
marknadsföring. Definitiv bokning görs 17 maj mot faktura (10 dagar). En fribiljett till chaufför och buss. Expeditionsavgift och porto
tillkommer med 100:- per beställning.

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 DIGGILOO 2011. Antal önskade biljetter: ___________ till ovan inringad
konsert (min. 20 bilj.). I första hand är vi intresserade av biljetter med: � sittplats / � picnic-plats (kryssa i). Önskar Ni
sittplatser så är önskemålet om priskategorin det: � högre / � lägre. I bekräftelsen kommer Era platser specificeras med
kategori och pris.

Kontaktperson: ______________________________________________ tel.dagtid: ___________________

Företag och adress: _________________________________________________________________________

SPELPLANSOMMAR 2011:
8 juli RONNEBY, Brunnsparken kl. 19.00
9 juli EKSJÖ, Sjöängen kl. 19.00
10 juli ULLARED,Hedevi Idrottsplats kl. 19.00
15 juli Rättvik, Dalhalla - bilj. beställs på tel 0248-797950!

23 juli ÄLVSBYN, Storforsen kl. 18.00 *

28 juli SKURUP, Svaneholms Slott kl. 19.00
29 juli BÅSTAD, Tennisstadion kl. 19.00 **
30 juli BÅSTAD, Tennisstadion kl. 19.00 **
31 juli LIDKÖPING, Läckö Slott kl. 18.00 ***
5 aug. KARLSTAD, Sandgrundsudden kl. 19.00
6 aug. UDDEVALLA, Bokenäsets Motorpark 18.00

7 aug. ALINGSÅS, Savannen kl. 18.00
12 aug. HÖGAKUSTEN, Skuleberget kl. 19.00
13 aug. KATRINEHOLM, Stora Djulö kl. 18.00
21 aug. STOCKHOLM, Ulriksdals Slott kl. 18.00

Bokningsfax 011-10 22 19

NÖJESPARTNER samordnar bussbokningar och gruppbokningar till DIGGILOO-konserter sommaren 2011!

juli-aug 2011


