
SPF Seniorerna Enabygden resekommittés program 2018. 
  

  

22 febr. torsdag Berwaldhallen. Svenska Stjärnor - Hyllning till Ella Fitzgerald. 

Sveriges Radios Symfoniorkester, dirigent: Anders Berglund 

    Artister: Rigmor Gustafsson, Sharon Dyall samt årets nykomling Ellen 

Andersson. Pris: 700 kr inkl. fika i pausen. Bokning på reservlista. 

  

22 mars torsdag Uppsala Stadsteater. Ett skri i natten. En hemsk komedi. 

En nyskriven pjäs av Anders Lundin, känd från scen och TV, samt Hans 

Marklund, flitigt anlitad regissör till teater, musikal och show. 

Ett ensligt gods, en mörk och stormig natt år 1938. Släktingarna är 

samlade för att läsa ett testamente. Ingen kan ta sig därifrån. Allt som kan 

gå fel går fel! 

    Pris: 525 kr inkl. fika i pausen. 

Sista anmälningsdag 2018-02-01 

  

17 april tisdag  Kulturhuset Stadsteatern Sthlm. Våra drömmars stad. 

Våra drömmars stad – efter Per Anders Fogelströms älskade 

stockholmssvit. Här i en rik och generös uppsättning av Linus Tunström 

och Ulla Kassius med många välkända namn i ensemblen. 

Detta är en lunchföreställning som börjar 13.00.  

Pris 640 kr (OBS sänkt pris) inkl. fika i pausen. 

    Sista anmälningsdatum: 2018-01-25. 

  

14 maj måndag Bodatomtens Hantverksgård 

 En halvdagsresa till Eriksund där Margita och Göte Rydh hälsar oss 

välkomna. 

Här får vi guidad tur i en dröm om svunnen tid med smeden i fokus. 

 Förmiddagsfika med smörgås ingår. 

 Pris 325 kr  inkl fika. 

 Sista anmälningsdag 2018-04-30 

 

11 juni måndag Hemlig resa till…. Ja inte långt borta i alla fall och inte österut. 

Heldagsresa. Kan bli två resor om intresset är tillräckligt stort.  

I så fall går den andra resan 12 juni. 

Pris 740 kr inkl förmiddagsfika och lunch. 

Sista anmälningsdag 2018-05-15 

  

Bevaka information vid föreningens månadsmöten och på hemsidan samt i EP under rubriken 

föreningar. Det går bra att boka sig på reservlista, det händer ibland avbokningar av olika 

anledningar. 

Anmälningar till Lisbeth Broström tfn. 070 287 48 94. May-Britt Waghorn tfn. 070 277 03 53. 

Torbjörn From tfn. 070 240 75 78. 
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