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Nu blir det fest i spegelbollarnas förlovade land, där de stora perukerna 

och utsvängda byxorna bor. Ta fram platåskorna och den gamla 

discodressen och känn er som Travolta i några timmar. Det kommer 

att bli svårt att sitta still! 

 

Svenska HitsSvenska HitsSvenska HitsSvenska Hits 

Musik från början till slut med Nöjesvärdarnas eget 

helkvällskoncept. Vårt nya tema Svenska Hits riktar 

strålkastarljuset mot hela den svenska hit

med när våra artister plockar fram guldkornen som får 

dig att både minnas och sjunga med. 

Vi har även andra helkvällsteman, hör av er så berättar 

vi mer.  

Tel vx: +46 31-708 06 88
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ABBA Nights ABBA Nights ABBA Nights ABBA Nights  

ABBA är hetare än någonsin! Nu har vi det stora nöjet 

att erbjuda två olika alternativ för alla er som bara vill ha mer av 

vår största musikexport. Välj antingen en singback

sångare eller en större akt med liveband.  
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helkvällskoncept. Vårt nya tema Svenska Hits riktar 
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ABBA är hetare än någonsin! Nu har vi det stora nöjet 

att erbjuda två olika alternativ för alla er som bara vill ha mer av 

vår största musikexport. Välj antingen en singback-show med 

info@nojesvardarna.se  


