
Bäste researrangör och gruppbokare!
Efter år av succéer och utsålda hus så kraftsamlar Rhapsody inför 2007 i idylliska miljöer
och smultronställen. Bohusläns Marstrand, sommarpärlan Båstad och pampiga Vadstena
Slott i Östergötland. Med två föreställningar per ort så räknar arrangören med att biljetter-
na skall gå åt som smör i solsken.

Vi erbjuder Er att arrangera en resa till denna specialföreställning. Prel. biljettreservation göres genom
att faxa/posta talong nedan. Biljettpriset på de biljetter som erbjuds är 495:- och är avseende: bakre
parkett bestående av onumrerade platser(undantag: Båstad som avser läktarplatser). Picnic-platser kos-
tar 395. Alla priser är inkl. moms och förköpsavgift.

TURNÉPLAN 2007:
MARSTRAND, Carlstens fästning 11 & 12 juli kl. 19.30 (insläpp kl. 18.00)
BÅSTAD, Tennisstadion 24 & 25 juli kl. 19.00 (insläpp kl. 17.30)
VADSTENA, Vadstena Slott 28 & 29 juli kl. 19.30 (insläpp kl. 18.00)

Preliminär bokning av biljetter.
Fyll i namn och antal önskade 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. Biljetterna regleras mot faktura(10 dagar) 1 maj
2007. Expeditionsavgift och porto tillkommer med 100:-.

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 Rhapsody in Rock 2007:

Antal önskade biljetter: ___________ (minimum 20 bilj.) till föreställningen med datum: _____________
Vi är intresserade av biljetter i priskategori ❑ 495:- alt. platser i picnic-kategori ❑ à 395:- (kryssa i).

I bekräftelsen kommer sedan Era platser att specificeras med kategori och pris.

Kontaktperson: ______________________________________________   tel.dagtid: ___________________

Företag och adress: _________________________________________________________________________

Bokningsfax 011-10 22 19

NÖJESPARTNER samordnar bussresor och gruppbokningar till Rhapsody in Rock sommaren 2007

1,3 miljoner sålda biljetter sedan starten
gör Rhapsody till en riktig publiksuccé!

RHAPSODY IN ROCK 2007
::MARSTRAND, Carlstens fästning

11 & 12 juli kl. 19.30

::BÅSTAD, Tennisstadion
24 & 25 juli kl. 19.00

::VADSTENA, Vadstena Slott
28 & 29 juli kl. 19.30


