
 
i samarbete med Karl-Everts Busstouring  
 

 
 

Måndag 29 november 2021 I Vintertid– en stämningsfull julkonsert i Vara konserthus  

 

Avresa kl.17.00 Gate 14 Resecentrum Trollhättan 

Efter en första succéfylld julturné 2019 med idel stående ovationer, ger sig ACE – Anders Berglund, 

Christian Svarfvar och Emmi Christensson – ut på en julrunda även 2021 

 

Anders Berglund är en av Sveriges ledande musikprofiler sedan närmare 50 år. Han har dirigerat så 

gott som alla svenska symfoniorkestrar och var även dirigent för Melodifestivalen under många år. 

Han medverkade också i ”Så ska det låta” i över hundra program. 

 

Emmi Christensson har med sin röst förtrollat publiken i musikaler såsom Sound of Music, West Side 

Story, Les Misérables och framför allt som Christine i The Phantom of the Opera. En roll hon gjorde 

två år på West End i London och ett år på Cirkus i Stockholm. 

 

Christian Svarfvar är en av Sveriges och kanske Europas främsta violinister. Med examen från 

Kungliga Musikhögskolan och Juilliard School of Music i New York skördar han framgångar var han än 

kommer. Nu senast i en inspelning med London Philharmonic Orchestra. 

– Vi kommer att bjuda på julens allra vackraste musik, försäkrar Anders Berglund, blandat med hits 

från musikalvärlden, musik av Benny Andersson, filmmusik, med mera.  
 

Vi börjar med att äta innan konserten, som börjar kl 19.30 och varar i ca 2 timmar inkl paus.  

Beräknad hemkomst ca kl.22.30.    

 



Pris: 895 kronor per person 
 
Ingår:  Bussresa 

Grönkålspaj med ädelostcremé och granatäppelsallad inkl 1 glas vin eller 1 glas öl eller 
1 glas alkoholfritt alternativ 
Biljett på parkett raderna 5,6,7,8  

 
 
Anmälan endast för medlemmar 
Resekommittén på månadsmötet måndagen 6 september 2021 därefter till  
Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00 eller maila till  
info@karlevertsbusstouring.se   Sista anmälningsdag 10 september 2021.  
 
 
Bokningen är bindande  
 
 
OBS!  Om du har födoämnesallergi, meddela detta vid anmälan. OBS ! 
 
 
Betalningen oss tillhanda senast 20 september 2021 För inbetalning var vänlig betala via 
bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, adress, resans namn, datum för resan.  
 
Om ni önskar läsa vår GDPR policy så sänder vi den per post till Er. Ni kan även läsa vår GDPR policy 
på vår hemsida:  www.karlevertsbusstouring.se  

Välkommen till en stämningsfull julkonsert  

 

 
 
 
Hjärtligt välkomna  
Aktiva Seniorer 
gm 
Karl-EvertsBusstouring__________________________________________________________________________ 
Postadress  Telefon mail   Bankgiro 
Kardanvägen 9  0520-325 43 info@karlevertsbusstouring.se  453-6629
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