Stig & Vennerne
UDSOLGT
Stig Rossen & Vennerne
torsdag den 13. september
2018. kl. 18,00.
Vi har den store fornøjelse at kunne invitere til en helt
fantastisk koncert med en af Danmarks største sangere Stig
Rossen og de 3 originale Venner fra ” Bamses Venner”
STIG ROSSEN OG VENNERNE har eksisteret siden januar 2011, og
spillet landet rundt med de populære store sange fra Bamses
Venner’s sangskat.
Nu kan man komme helt tæt på, og opleve sangene i en akustisk
version krydret med små historier fra tiden med Bamses Venner
og Stig Rossen’s relationer til sangene.
Alle de store Bamse – hits: ”Wimmersvej”, ”I En Lille Båd Der
Gynger”, ”Louise Til Bal”, … bliver spillet og der er lagt op
til ren ”syng med” aften.
Med STIG ROSSEN i front og de originale VENNER som orkester
fås det ikke bedre!
Vi åbner dørene kl. 17,30 og kl. 18,00 serverer vi en dejlig
menu bestående af:
Røget laks med variation af tomater, pesto og brødcroutoner.
Kalvetyksteg med bagte beder, svampecreme, halve bagte
kartofler, hjertesalat med mormordressing.
Pris for menu og koncert 550,00 kr.
Bagefter er der mulighed for at købe kaffe, Irish Coffee,
Cognac, Likør, kage eller dessert og/eller andre drikkevarer
inden koncerten går i gang kl. ca. 20,30.

Der bliver en pause i løbet af koncerten, som slutter ca. kl.
22,30-23,00.
Efter koncerten åbnes der i restauranten for en slut af drink
til kl. 24,00.

DU KAN SKRIVE DIG PÅ VENTELISTE HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup – Tlf:
58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 625,00 kr. incl. morgenmad pr. værelse, uanset om det er
et enkelt eller dobbeltværelse.
Værelserne bestilles ved henvendelse direkte til kroen og kan
IKKE bestilles ved billetbestillingen.
I kan sagtens komme til at sidde sammen, selv om billetter er
bestilt af forskellige. Dette skal bare meddeles senest 14
dage før.
Vi glæder os til at byde jer velkommen hilsen
Bettina & Jan samt alle vores dygtige medarbejdere.

