
     

 
 

VÄLKOMMEN PÅ  KONSERT I BERWALDHALLEN - BIG FAT BRASS 29 MARS  
 

 
En av världens främsta trumpetare, Mike Lovatt, hyllar kompositören, arrangören och 
trumpetaren Billy May tillsammans med brassmusiker ur Radiosymfonikerna i det här 
världsberömda konsertprogrammet. Läs om konserten här 
 
Börja gärna kvällen i Café Berwald tillsammans med andra SPF-are så att ni kan träffas och 
umgås.  
Se specialerbjudandet från Bar & Café Berwald. 
 
Konserten börjar kl. 19:00 och SPF-medlemmar erbjuds följande pris och platser: 
Parkett, bänk 1-3 och bänk 12-16: 290 kr (ord pris 415 kr) 
 
Köper konsertbiljett med SPF-pris här http://berwaldhallen-partner001.ebiljett.nu/ 

Vill du hellre boka över telefon – ring oss på 08-784 24 66 helgfria vardagar mellan kl. 11.00-
17.00. Glöm inte ange att du är SPF-are så får ditt specialpris. 

Besök oss: i Berwaldhallens biljettkassa (öppen helgfri mån-fre 12-18) Dag Hammarskjölds 
väg 3. 

För bokning av mat, se info från Café Berwald, observera sista bokningsdag 

 

Varmt välkommen till hela Sveriges konserthus – 
Berwaldhallen, en del av Sveriges Radio 

 

 
 
 

Läs mer om konserten här: http://www.berwaldhallen.se/konsert/big-fat-brass/ 
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BAR & CAFÉ BERWALD - Erbjudande för SPF:s medlemmar 29 mars -2018  
 

För att ditt besök hos oss på Berwaldhallen den 29/3 ska bli extra trevligt har vi ett exklusivt  
SPF-erbjudande på mat och dryck. Vi reserverar ett område i foajén uppe på andra raden där 
ni tillsammans kan få äta och dricka gott.  
 
Bokning görs direkt till oss via mail cafe.berwald@elwingcatering.se.  
Ange kod SPF 2018 vid bokning. Boka senast 48 timmar före konsertdag.  
Betalning sker på plats i baren när du kommer till Berwaldhallen.  
 

Erbjudande  
Räksymfoni - handskalade räkor, ägg, majonnäs & pepparrot på  
rågbröd inkl. ett glas vitt/rött vin samt kaffe/te på maten  210 kr (ord pris 265 kr)  
 
Räksymfoni - handskalade räkor, ägg, majonnäs & pepparrot på  
rågbröd inkl. en Appletiser (mousserande äppelmust)  
samt kaffe/te på maten     160 kr (ord pris 210 kr)  
 
(½) Wrap med fetaost, sötpotatis, bönor & chili - VEG  
inkl. ett glas vitt/rött vin samt kaffe/te på maten   130 kr (ord pris 165 kr)  
 
(½) Wrap med fetaost, sötpotatis, bönor & chili - VEG  
inkl. en Appletiser (mousserande äppelmust) samt kaffe/te på maten  80 kr (ord 
pris 110 kr)  
 
 
Varmt välkommen!  
 
Melinda och medarbetarna på Café Berwald  
 

 
 
Erbjudandet gäller endast rubricerad dag och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 


