
BILJETTER 
 

Vuxna 22 €,  barn 12 €,  grupper 20 €   Barn = under 13 år.  Grupp = 20 personer. 
Kontant betalning, ej kort.  Grupper även via bankgiro.   
Pausservering ingår i priset.  Buffén öppnar en timme innan föreställningen.  
Förening, företag; - köp en egen föreställning.  Övidsborg har plats för 180 personer. 
Biljettsläpp: måndag 07.12.2015. 
 
BILJETTBOKNING 
 

Evitskog uf / Irja Lindvik, tfn 040 733 0263, må - fre kl 17-20 eller  
per e-post: eufbiljetter@yahoo.se (24/7) 
 

Biljetter vid dörren: 1 timme innan föreställning.  
 
PRESENTKORT 
 

Ge en revybiljett i gåva! - Köp ett presentkort; - från Luckan i Kyrkslätt, eller beställ direkt från 
Euf:s biljettförsäljning per telefon eller e-post. Presentkortet och ett inbetalningskort kommer 
omedelbart på posten. Porto tillkommer. 

KONTAKT & INFORMATION 
 

Biljetter, sittplatser, servering: Irja Lindvik, tfn 040 733 0263, eufbiljetter@yahoo.se.  
Föreställningar, tider, gruppinfo: Ulf Westerholm, tfn 0400 604078, uffewe@yahoo.se 
Vaktmästaren på Övidsborg: tfn 050 309 5156, 256 3684. 
Aktuell info på nätet: www.euf.fi och facebook 
 

Spelplats: Övidsborg i Evitskog, Övidsborgsvägen 24, 02550 Evitskog, Kyrkslätt 
Arrangör: Evitskog ungdomsförening r.f.  

FÖRESTÄLLNINGAR 

lö      23.1  kl. 18.00  premiär 
lö      30.1  kl. 18.00 
sö      31.1  kl. 16.00 
lö        6.2  kl. 18.00 
sö        7.2  kl. 16.00 
lö      13.2  kl. 14.00 och 18.00 
sö      14.2  kl. 16.00 

lö      27.2  kl. 18.00 
sö     28.2  kl. 16.00 
lö        5.3  kl. 14.00 och 18.00 
sö       6.3  kl. 16.00 
lö      12.3  kl. 18.00 

Speltid: ca 2 h 20 min inklusive paus 

ÅRETS REVY 
 

Gissa om det i år finns mycket att skratta åt i Evitskog. - Ahmed är med… och hans gran-
nar... - Revygänget i Evitskog bjuder igen på fartfylld revyunderhållning av bästa märke med 
glad humor, vassa texter, bra musik och högt tempo. - Manus: Ulf Westerholm - Regi: Svan-
te Martin - Musik: Per Olof Munck. Välkommen att fira en rolig kväll i Evitskog. - Boka i tid. 
De bästa platserna går alltid rasande fort. 

STJÄRN
 

SMÄLLEN 
 EVITSKOGREVYN 2016 


