Årets julkonsert
- med julmarknad i Sigtuna och julbord på Wenngarn
Årets julresa går till charmiga Sigtuna som tar emot oss med en av Sveriges främsta julmarknader-här finns allt för alla. När så hungern gör sig påmind står ett gott
julbord dukat i Wenngarn där även det omtalade barockslottet uppfört 1670 för
Magnus De la Gardie skapar atmosfär.

FAKTA
AVRESA:

17 DEC 2017

PAKET 1		
950 KR
•
Bussresa
•
Julmarknad
•
Julbord på Wenngarn
•
Julkonsert med MAKE4
PAKET 2		
•
Bussresa
•
Julkonsert

350 KR

Julen är för många förknippad med gemen-

ler samt även startat en jazztrio som turné-

skap, god mat, musik och julmarknader. På

rar runt i Sverige med program om Monica

denna resa får vi allt detta och lite till. Vi be-

Zetterlund och Beppe Wolgers.

söker julmarkanden i Sigtuna som endast är

Maria Hulthén - mångsidig klassisk vio-

på helger innan vi beger oss till Wenngarn

linist och sångerska med erfarenhet från

för att njuta av julbord och årets julkonsert.

bland annat Radiosymfonikerna, Kungliga

I år får vi njuta av gruppen MAKE4 som be-

Filharmonikerna, Kungliga Dramatiska tea-

står av högst professionella, välutbildade

tern. Utnämnd till Riksspelman och även ar-

Åter Stockholm ca kl 18:30

vid landets musikhögskolor och aktiva mu-

betat inom showbiz med Tommy Körberg,

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

siker. På programmet står förstås tradionell

Sinatraturné med Christer Sjögren och Leif

julmusik men kvartetten har även lovat en

Kronlunds Storband.

innehållsrik kavalkad av många genrer med

Eric Skarby - konsertpianist som varit med

stor bredd i musikutbudet.

i produktioner på flera av de stora scenerna

Karin Frölén - en av Sveriges mest mångsi-

som t ex Kungliga operan och Göteborgso-

diga sångerskor med operakarriär i Sverige

peran. Han har även haft dirigentuppdrag

och Tyskland. På senare år har hon förutom

på Wermlandsoperan och på Cirkus i Stock-

ett gediget konserterande gjort musikalrol-

holm i Kristina från Duvemåla.
Anders Johnsson - frilansande basist som
verkar inom flera olika genrer såväl klassiskt
som jazz och populärmusik. Han har medverkat vid inspelningar med bland annat

END KONSERTBILJETT 195 KR
med egen transport
PRELIMINÄRA PLATSER/TIDER
FRÅN: Cityterminalen KL: 10:30
JULKONSERT:		
KL: 16:00
i Sigtuna Humanistiska Aula

INFORMATION OCH
ANMÄLAN
Viatour Group AB

Telefon: 08-739 32 00
E-post: info@viatour.se
Resa och biljetter kan med fördel
bokas/köpas på www.viatour.se. Biljetter till Julkonserten finns även på
turistbyrån i Sigtuna,Stora gatan 33.
PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekommenderas då platserna är begränsade.

Putte Wickman, Louise Hoffsten, Jill Johnson, Lill Lindfors, Zara Larsson och många
fler.

Arrangör: Viatour Group AB - 08-739 32 00 - www.viatour.se i samarbete med MAKE4

