
Bäste researrangör och gruppbokare!

Med ett otal utsålda kvällar och stående ovationer på både Rondo i Göteborg och Hamburger Börs i 

Stockholm så känns det som hög tid att låta flera städer i landet få ta del av Magnus Ugglas fantastiska 

krogshow. Magnus Den Store invaderar nio städer med start den 21 mars i Örebro. 

Magnus Den Store är en personlig och möjligen helt verklighetstrogen resa där man på en rad olika sätt 

får följa Kung Uggla. För manuset står Magnus Uggla, Christoffer Bendixen och Per Andersson. Det är en 

röjig, klassisk och överraskande show, där kungen själv tillsammans med band och dansare bjuder på en 

skön mix av nya låtar och massor av välkända hits.

Magnus Den Store hade premiär 24 januari på Hamburger Börs i Stockholm och slog då rekord i biljett-

försäljning. Showen blev den mest sålda produktion innan en premiär i Hamburger Börs historia. Just 

nu spelar Magnus Den Store på Rondo i Göteborg med endast ett fåtal biljetter kvar. Innan året är slut 

kommer imponerande 100 000 besökare ha sett showen i de två städerna.

ÖREBRO 
21+23.3 Conventum Arena

HELSINGBORG 
28+29.3 Helsingborg Arena

NORRKÖPING 
4+5.4 Stadium Arena

KARLSKRONA 
11+12.4 Telenor Arena

MALMÖ 
17+18.4 Malmö Arena

SKÖVDE
25+26.4 Skövde Arena

ÖRNSKÖLDSVIK 
2+3.5 Fjällräven Center

KARLSTAD 
9+10.5 Löfbergs Arena

LULEÅ 
16+17.5 Coop Norrbotten Arena



Vi erbjuder Er att arrangera en resa  
till Magnus Den Store

Prel. bokning av biljetter och villkor. Ring Ticnets företagsförsäljning på 0771-21 21 21  

(öppet vardagar kl 9-17, lunchstängt kl 12-13) eller skicka en förfrågan till foretag@ticnet.se.

Vi bekräftar bokningarna i den turordning de inkommer. I bekräftelsen anges biljettkategori och biljettpris. 

Serviceavgift och porto tillkommer.

Bildmaterial och affischer kommer att översändas för Er marknadsföring.

VIKTIGT! Definitiv bokning görs 20 januari 2014 genom betalning till Ticnets plusgiro.

En fribiljett till chaufför och buss utgår.
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