18/3 2020

Följ med till Stockholm & Cirkus och se Pippi Långstrump
Lördagen den 8/8

07.30
07.45
08.05
08.30
09.10

Påstigning Buss vid Motala Station
Påstigning Buss vid Bussterminalen Borensberg
Påstigning Buss vid Linköping Fjärrbussterminalen
Påstigning Buss vid parkering ICA Signalen Ekholmen
Påstigning Buss vid Norrköpings Fjärrbussterminalen
Kaffe/Luftestopp på Sillekrog Söder OKQ8
Kl.12.30
Är vi är i Stockholm och går in på Cirkus för att se föreställningen, ”Pippi på cirkus”
Föreställningen är på 1tim 15 min (ej paus)
Pippi på Cirkus är en storslagen musikalisk cirkusföreställning baserad på Astrid Lindgrens
berättelse om när Pippi, Tommy och Annika går på cirkus.
Pop House Productions och Astrid Lindgren Aktiebolag firar sommaren 2020 Pippi Långstrumps
75-årsjubileum genom att sätta upp en sprakande, spännande cirkusföreställning för både vuxna
och barn i samarbete med Cirkus Cirkör.
Björn Ulvaeus är exekutiv producent och ansvarar för föreställningens sångtexter till tidigare
utgiven instrumentalmusik av Benny Andersson med flera. Musiken kommer att framföras live av
en flygande cirkusorkester.
Föreställningen rekommenderas från 7 år, men barn från 2 år är välkomna. Barnpris: 2-12 år.
Samtliga behöver egen biljett och tyvärr får inga spädbarn följa med i salongen. Ord pris från13 år
Efter föreställiningen åker vi till Restarung Öster Malma Nyköping.
för att äta mat, Se https://www.stoltmatisormland.se/sv/170275/Restaurang-Oster-Malma/
Vi lämnar Öster Malma ca. kl.17.30 och ni blir avlämnade på samma
ställen, som ni klev på bussen!
Pris: 990:-/Person vuxen.
Barn under 13 år 790:-/barn!
I priset ingår: Bussresa T/R, teaterbiljett Cirkus och mat på Öster Malma.
Pris endast föreställning på Cirkus: 500:-/Vuxen, 300:-/Barn, För de som vill åka bil
eller bor i Stockholm och för de som vill vara med på Öster Malma, kostar Maten 190:- per person.

Bindande Anmälan till mig, genom att skriva ner vilka som ska med, namn på vuxna och ålder på barn, på hela
Vilka som bara vill se

föreställningen och ålder på barn eller de som vill vara med på Maten!

resan.

Sedan får Ni ett Mail från mig och ett besked om hur mycket Ni ska betala och vilket Bankgiro.

Med hopp om en trevlig resa, Önskar Lars-Gunnar!
Lars-Gunnar Samuelsson
070-567 51 90

lars-gunnar@lgtemaresor.se

