
Rabalderstræde, Langebro, Joanna, 
Dagen før, Det bedste til mig og 
mine venner, Kloden drejer stille 
rundt… Gasolin’s sange har været 
soundtrack til mange danskeres 
barndom, ungdom og voksenliv. Nu 
bliver numrene fra Danmarks stør-
ste rockband gennem tiderne vakt 
til live, når Nikolaj Cederholm og 
Kåre Bjerkøs Teaterkoncert Gasolin’ 
vender tilbage til Østre Gasværk Te-
ater i en ny version. 
Tag familie og venner med på en 
hyggelig 2 dages rejse, hvor vi har 
sørget for transport, hotel, forplej-
ning, gode billetter og en byrundtur 
i Gasolin og Kim Larsens fodspor 
med lokal guide. Lettere kan det ikke 
være. Der bliver også lejlighed til at 
opleve København på egen hånd. Vi 
bor på det nye lækre Hotel Comwell 
Portside.

Rejseplan
1. dag: København. Middag. Gasolin 
teaterkoncert
Vi kører fra Jylland fra morgenstun-
den og ankommer til København 
først på eftermiddagen.
Efter check in på hotellet er der lidt 
tid til hvil samt evt. omklædning, in-
den vi kl. 17 spiser en dejlig middag 
inklusiv en drikkevare. Efter midda-
gen kører vi til Østre Gasværk, hvor 
forestillingen begynder kl. 20:00. Vi 
har billetter i kategori A.
 

Om forestillingen:
Teaterkoncert Gasolin’ bliver et gen-
hør med de legendariske sange i en 
helt ny scenografi, hvor Gasolin’ og 
gasbeholderen forenes i et storslået 
univers. Den fornyede opsætning vil 
spejle tidens strømninger. Det bliver 
både følelsesfuldt, festligt og fanden-
ivoldsk, når frække chicks og friske 
fyre brager igennem i den gamle 
gasbeholder på Østerbro.
Instruktør Nikolaj Cederholm og 
musikalsk arrangør Kåre Bjerkø 
har været med, siden Teaterkoncert 
Gasolin’ første gang lagde gaderne 
øde. I samarbejde med scenograf 
Kim Witzel vil de skabe det bedste til 
dig og dine venner. På scenen mø-
der flere af teaterkoncertens vetera-
ner som Jimmy Jørgensen også nye, 
unge talenter.
Efter teaterkoncerten kører vi tilbage 
til vores hotel.

2. dag: Byrundtur og strøgtur. Hjem-
rejse
Efter den fine morgenbuffet mø-
des vi med vores lokale guide, som 
kl. 10 tager os med på en to timers 
Gasolin insprireret byrundtur, hvor 
vi selvfølgelig kommer over Lange-
bro, Christianshavns Kanal, Kofoeds 
Skole mm. Herefter har du mulighed 
for at tage på opdagelse i Køben-
havn. Kl. 15 kører vi fra Tivoli på 
H.C. Andersens Boulevard og tilba-
ge til vores udgangspunkter

.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland og Fyn

Afrejse        Hjemkomst Pris         Rute 
Lø 08.10        Sø 09.10 2.295,-   D/4 

Prisen inkluderer
Buskørsel i **** bus, hotelophold i 
delt dobbeltværelse med halvpension 
(aftensmad inklusive en drikkevare), 
kategori A billet til teaterkoncerten, 
byrundtur med lokalguide som beskrevet 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 300,-
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer – hør ved tilmelding

Gasolin
Teaterkoncert
 

På Østre Gasværk

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter

•	 Kom med til Rabalderstræde og 
masser af fede hits

•	 Her på Østre Gaaaaaasværk

•	 Billetter i kategori A

•	 Ophold på Hotel xxx

•	 Afrejse fra Jylland og Fyn

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


