Pressmeddelande från Blixten & Co 2009-11-04

Succé för Björn Skifs på Cirkus – nu förlängs showen till 15 maj
Över 62 000 biljetter är redan sålda till Björn Skifs nya show på Cirkus som har premiär den 29
januari. Nu förlängs spelperioden med 24 nya föreställningar i april och maj. Biljetterna släpps
torsdagen den 5 november.
Med över 62 000 sålda biljetter kan snart Björn Skifs show på Cirkus vara en av hans största succéer
någonsin. Inte sedan musikalen Mamma Mia har Cirkus i Stockholm upplevt en sådan biljettrusning.
Ingen vill missa när Björn Skifs för första gången någonsin samlar det absolut bästa ur sin långa och
imponerande karriär.
Publiken får följa med Björn på hans musikaliska resa som startade i Vansbro med Slamcreepers och
fortsatte vidare över hitlistorna, genom USA, via Melodifestivalerna, ut i folkparkerna, in på
showerna och musikalerna, upp på vita duken och in i tv-rutan. Allt med Björns personliga
betraktelser och den humor och värme vi förknippar så starkt med honom. Med på scen finns Björn
Skifs favoritmusiker under ledning av Hans Gardemar och flera fantastiska dansare.
Idé: Björn och Pernilla Skifs
Regi: Pernilla Skifs
Koreografi: Pernilla Skifs
Producent: Blixten & Co
Premiär fredagen den 29 januari 2010 på Cirkus i Stockholm.
Showen spelas torsdag till lördag och utvalda onsdagar till och med 15 maj.
Biljetter säljs via Ticnet.se, tel 077-170 70 70 och Ticnetombud, Cirkus biljettkassa, tel 08-660 10 20
och SJ.se/upplevelser, tel 0771-75 75 75 och Sj Resebutik.
Pressbilder och mer information om showen finns på www.blixten.se
För ytterligare information kontakta:
Vera Tjärnå, Blixten & Co
Tel: 08-440 92 28
vera@blixten.se
Intervjuförfrågningar:
Anders Westin, Westin Promotion
Tel: 0340-67 77 24
Mob: 0708-77 37 07
anders@westinpromotion.com
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