event & restaurang

”Glasklart i internationell toppklass!
Kast från ena musikgenren till den
andra, ändå landar de på båda fötterna.”
Kvällsposten
“Högt tempo i hörvärd show!
Stefan & Kim är lika förutsägbara
som oförutsägbara. Bravur i alla genrer.”
Sydsvenskan
“Det är spelglädje med en stor
portion humor i både ton och ord.”
Skånska Dagbladet

PRESENTERAR

JULSHOW 2007
Hemma Igen med Stefan & Kim

”Det var fantastiskt lyckat från början till slut. Maten
var kanonbra och showen i en klass för sig. Lokalen är
fantastisk, vi var där 2003. Så stor klasskillnad mellan
detta julshowspaket och andra så att det inte går att
beskriva.”
Bergström Interiör

”Underhållningen var fenomenal!”
Lampia

”Det bästa vi har varit på hittills”.
KKB
”Exceptional, we´re surprised we have
seen a lot of shows before but this
place was the best.”
Cardo Door

”Mycket trevligt, alla var nöjda. Maten var
av högsta klass, det var dekorativt och
snyggt. Stefan & Kim var utomordentligt
bra och överträffade förväntningarna.”
Handelsbanken Trelleborg

JULSHOW 2007

Glasklart. Stefan & Kim. Mr Frisks multiorkester. Julbord. Gäster. Överraskningar.
Den som inte har varit på utsåld julshow de senaste åren
har inte varit på Glasklart och har inte njutit av Stefan
& Kim och har inte träffat den två meter långe Mr Frisk
och har inte stoppat i sig från överfyllda julbord och har
inte besökt Dockan en vintervacker decemberkväll och
har inte fått förstå att Stefan & Kim ständigt bjuder på
händelserika scenshower och har aldrig bjudits på välkomstdrink av Glasklart och har inte fått se vilka gäster
Stefan & Kim har med sig på scen och har missat alla
överraskningar som fyller deras shower och kan inte spekulera med sina vänner om hur det egentligen är möjligt
att svälja en fiolstråke och kan inte återberätta de där

skämten som man själv och alla andra vid bordet skrattade så vansinnigt åt och har inte mätt, underhållen, färdigdansad och överdrivet tillfreds med livet tagit taxi hem
en gnistrande decembernatt.
Och det är ju synd. Därför ges nu en ny chans till alla er
som trots briljanta färdigheter i ”Hela havet stormar” inte
lyckats få en plats vid de utsålda borden tidigare år.
Glasklart. Stefan & Kim. Mr Frisks multiorkester. Julbord.
Gäster. Överraskningar.
Helt enkelt: Hemma igen med Stefan & Kim. Hejdundrande julshow. Välkommen. Varmt välkommen!
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Glasklart Event & Restaurang, Dockplatsen 1, 211 19 Malmö

Stefan � Kim
Prisinformation

(Alla priser är exklusive moms.)

Fredagar.................................................................745 kr
Torsdagar................................................................615 kr
Onsdagar & lördagar................................................555 kr
I priset ingår garderob, fördrink, julbuffé, kaffe och show.
Dryckespaket tillkommer:
2 drycker..................................................................99 kr
4 drycker................................................................180 kr
(Gäller för: öl, vin, cider, snaps, avec, drink)

Bokning
Tel:
040-661 00 20
E-post: julbord@glasklart.eu
Kontakta oss om ni vill ha information
om en abonnerad kväll.
event & restaurang

