Vill du att ditt företag eller dina goda

D E T B Ä S TA AV
BJÖRN & BENNY

vänner ska få något nytt och uppleva en
riktig höjdarfest?
BOKA BRA PLATSER för showen ANTHEM

presenterar stolt
i ett samarbete med

på Lilla NOVA Arena redan nu!
En exklusiv show i världsklass utöver
det vanliga med de mest kända
musikaliska pärlorna av det bästa ur
ABBA, Chess och Kristina från
Duvemåla.
En nyskriven story där sång, teater
och dans möts med ett brett urval av

Showdatum
Premiär
fredagen 25/9
Övriga showdatum:

5/2, 6/2

26/9, 2/10, 3/10

12/2,
13/2
9/10, 10/10

19/2,
16/10,20/2
17/10

Björn & Bennys musikaliska verk.
En show med stark

Biljettsläpp 15/11-2019

igenkänningsfaktor på ALLA låtar från

Boka dina biljetter på

klassiska verk till en sann ABBA saga.

www.tickster.com

Vi garanterar dig att du kommer ha
svårt att sitta still…

Följ oss och läs mer om showen på
www.showskolan.com
Facebook: @showskolanshowstage
Instagram: @showskolan_showstage

PREMIÄR

25/9
2020
5/2 -- 2021

E N H E L K VÄ L L

S H O W, M AT &
BUBBEL

Kl. 18.00 Kvällen börjar med insläpp där ni

Kl. 19.00 är den specialkomponerade

välkomnas med bubbel som serveras i den

showbuffén för kvällen uppdukad.

specialinredda ANTHEM foajén av vår

Valfri dryck finns att beställa till i våra barer

ensemble. Därefter tar övrig

och kaffe & kaka från NOVAs bageri

serveringspersonal hand om er till bokade

erbjuds också som en liten förhöjare.

platser i showsalongen.

Tänk dig en kväll där glädjen är på

Kl. 20.00 Show akt 1 startar (ca tider)

topp, goda minnen skapas och nostalgin
flödar. Företaget med arbetskollegor
eller i goda vänners lag får en kvalitativ

Paus på ca 20 minuter. Lämpligt att fylla 
på glasen eller ta en extra kopp kaffe.

S H O W PA K E T E T
INKLUDERAR:

helhetsupplevelse med show i 2 akter,

Kl. 21.40 Show akt 2 (ca tider)

en välkomponerad medelhavsinspirerad
buffé & välsmakande bubbel - allt
uppdukat i en av Trollhättans mest
anrika lokaler, Lilla NOVA Arena.
Lägg därtill en ensemble på ca 30
personer av skådespelare/sångare/

- Välkomstbubbel
- Medelhavsinspirerad buffé
- Kaffe med kaka från NOVAs bageri
- Kvällens show ANTHEM i 2 akter
Privatperson: 498:- / p (inkl moms)
Företag: 462:- / p (exkl moms)

dansare & kör som kompas av
livemusiken på plats - vilken stjärnkväll
och maxad helhetsupplevelse!

Information & frågor:
NOVA Mat och Möten
Åkersjövägen 10, Trollhättan
0520-505 400 I www.novamatochmoten.se

Kl. 23.15 Slut för showen
(obs tiderna är ca tider)


Efter showens slut så fortsätter kvällen med
musik i ABBA:s tecken att ta en danssväng
till.
Kl. 00.30 Vi tackar för kvällen och stänger Välkommen åter!

