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TAUBE SPELEN
Avreise 14.juli - 2 dager kr. 2590,En dag med unike
artister på scenen!

TaubeSpelen 2017
I skrivende stund er SvenBertil Taube en av 4 artister
som skal underholde oss på
Göksäter denne kvelden.
Forestillingen varer i drøye
3 timer og innledes med
allsang før vi loses videre
med artistenes tolkninger
og anekdoter . Her blandes
gammelt med nytt, skrøner
med sannhet, og latter med
tårer. Vi får oppleve det
unike møtet mellom artister
som normalt ikke opptrer
på samme scene. 2/3 av
visene vi hører er skrevet av
Evert Taube. Resterende er
de andre artistenes private
materiale. Alt sammen blir
akkompagnert av Taube Spelens eget orkester som
består av 15 - 20 personer.
Bli med! Her finner vi den
idyllen som Evert Taube
beskriver i « Jag kommer av
ett brusand`hav» og
«inbjudan til Bohuslän»

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Vänersborg
Dette er det vi kaller en skikkelig kosetur! Vi laster opp
bussen og vender snuten mot Svinesund og grensen inn til
Sverige, videre mot vårt hotell i Vänersborg. Vi gjør flere
pauser underveis, blant annet vår populære «kringlestopp»
Vi sjekker inn på vårt hotell, spiser en tidlig middag og slapper
av litt før vi tar plass i bussen og kjører den korte veien ut til
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Göksäter. Ved ankomst blir vi møtt av en hyggelig vertinne
som kommer ombord i vår buss og informerer oss området,
toaletter, sykestue etc. Samtidig får vi utdelt sanghefter,
festivalband og en liten «piknik kurv « som vi kan nyte etter å
ha blitt henvist til våre plasser. Vi lener oss tilbake og gleder
oss over kveldens underholdning. Avreise i retning hotellet ca
kl.22.00

Reisefakta:

Dag 2: Uddevalla - Østlandet

* Bussreise

* 1 frokost

For en fantastisk kveld vi hadde, vi smiler fortsatt mens vi
nyter en lang og sen frokost. Etterhvert sjekker vi ut av
hotellet, tar plass i bussen og vender snuten hjemover. Vi gjør
en stopp på Norby senteret for lunsj og muligheter for litt
shopping før vi tar fatt på siste biten hjem.

* 1 middag

Alle er hjemme i løpet av ettermiddagen!

* 1 hotellovernatting med plass i
dobbeltrom

* 1 piknikkurv
* Entre og reserverte seter til
TaubeSpelen
* Sanghefter
* Reiseleder
Tillegg: Enkeltrom kr. 490,-

