
12,13 dec

THE AFTER SKI SHOW

P ISTVAKT
LENNART JÄHKEL | TOMAS NORSTRÖM | JACOB NORDENSSON

& The Pjäx Pistols

5,6,7 dec

Julfezt med

one hell of a christmas rock night 
28,29,30 nov

JULBORD + SHOW FR.  495 SEK

OCH MED ETT NYTT KÖKSTEAM VID GRYTORNA
TRE HELGER - TRE OLIKA SHOWER



För femtonde gången gillt bjuder vi på Nöjesfabriken in till julfirande. Med ett 
nytt köksteam på plats ser vi fram emot att duka upp klassiska rätter med 
välkända smaker. Bläddra vidare och läs om våra olika paket!

OCH MED ETT NYTT KÖKSTEAM VID GRYTORNA
TRE HELGER - TRE OLIKA SHOWER



RYDELL & QUICK – Christmas Rock Night
– Sveriges mest turnérande & efterfrågade show byter 
om till julrock!
Rydell & Quick har inte gått någon obemärkt förbi. Någon gång nånstans har du säkert sett, 
hört eller dansat till Sveriges med bokade partyband. Bandet turnerar hårt och ger allt på sina 
spelningar, En trogen men också ständigt växande publik vet att de kan vänta sig den perfekta 
mixen av rockmusik och spektakulär underhållning.

Från de senaste hitlåtarna till 80-90-00-tal med saxofon, gitarr, dubbla trummisar, effekter, 
pyroteknik och spektakulär ljusshow tar Rydell & Quick över julfirandet på fabriken. Ta med ett 
extra ombyte för det här blir svettigt!

I alla paket ingår Entré, Show, Julbord, Dessert- och godisbord, kaffe/te och garderob.

DIAMANT
FRÄMRE PARKETT
fr. 795 kr (863 kr ink.moms)
Här sitter du längst fram på de bästa platserna på 
parkett i showlokalen. När sedan showen startar 
kommer ni att uppleva artisterna på bästa sätt och 
närmast scen.

GULD
MITTEN PARKETT
fr. 695 kr (757 kr ink.moms)
Här sitter du och avnjuter ditt julbord i mitten av lokalen 
och upplever underhållningen på nära håll.

SILVER
BAKRE PARKETT
fr. 595 kr (651 kr ink.moms)
Här sitter du i den bakre delen av lokalen men upplever 
ändå showen som nära när den drar igång.

BRONS
BARPLATS
fr. 495 kr  (545 kr ink.moms)
Du äter julbordet i restaurangen och vid showstart ser ni 
alltihop från bästa barplatserna i lokalen.

28,29,30 nov



JULFEZT med LASSE STEFANZ
– Nordens största dansband ställer till med svängigt och 
oförglömligt julparty
Någon närmare presentation behöver kanske inte bandet men för att dra lite kuriosa så har 
Lasse Stefanz sålt miljontals skivor, vunnit imponerande fyra Grammisar och ett otal Guldkla-
var (dansbandsbranschens stora pris), medverkat i Melodifestivalen, mängder av radio och 
tv-program och flera dokumentärer har gjorts.

Den 22 ton tunga turnébussen rullar så gott som varje helg iväg från Kristianstad och runt hela 
Norden. Lasse Stefanz fyller ishallar och folkparker i såväl stekande sol som frostiga minus-
grader. De levererar taktfast dans- och partymusik i timtal.

Lasse Stefanz är svensk folkpark när den är som bäst och med deras Julfezt här på fabriken 
pryder vi nu folkparkskänslan i glitter och gran och ser till att inte en endaste själ klarar av att 
sitta still. Nu blir det åka av från första till sista ackord!

DIAMANT
FRÄMRE PARKETT
fr. 995 kr (1075 kr ink.moms)
Här sitter du längst fram på de bästa platserna på 
parkett i showlokalen. När sedan showen startar 
kommer ni att uppleva artisterna på bästa sätt och 
närmast scen.

GULD
MITTEN PARKETT
fr. 895 kr (969 kr ink.moms)
Här sitter du och avnjuter ditt julbord i mitten av lokalen 
och upplever underhållningen på nära håll.

SILVER
BAKRE PARKETT
fr. 795 kr (863 kr ink.moms)
Här sitter du i den bakre delen av lokalen men upplever 
ändå showen som nära när den drar igång.

BRONS
BARPLATS
fr. 695 kr (757kr ink.moms)
Du äter julbordet i restaurangen och vid showstart ser ni 
sen alltihop från bästa barplatserna i lokalen.

5,6,7 dec



KULTFÖRKLARADE PISTVAKT
- Pärshskans partaj när Jähkel o Co styr upp After Skin
Välkommen till ett julbord blandat med pjäxträff och mixat med redig After Ski-feeling tillsammans 
med Pistvakterna Sven-E, Jan-E och Olle, söner till den sedan länge försvunne diplompistvakten 
Stor-Erik. Hjälp oss lyfta taket i showlokalen tillsammans med kultförklarade PISTVAKT!

För 22 år sedan iklädde sig tre av landets mest erkända skådespelare (Jacob Nordenson, Tomas 
Norström och Lennart Jähkel) för första gången rollen som tre väldigt speciella bröder: Pistvakterna 
Sven-E, Jan-E och Olle Marklund. Sagan om de tre bröderna har sedan dess bara vuxit i popularitet.

Räkna med en helkväll på Nöjesfabriken där de både kommer framföra sina nya låtar och gamla hits. 
De kommer självklart inte ensamma, de tar med sig sitt fantastiskt tighta band The Pjäx Pistols och 
sina bedårande sångfåglar och kusiner ”The Klimtatjakka Chicks”.

Spänn på er danspjäxorna och gör er redo för ett pärshkans Gaj & Partaj!sitta still. Nu blir det åka av 
från första till sista ackord!

I alla paket ingår Entré, Show, Julbord, Dessert- och godisbord, kaffe/te och garderob.

DIAMANT
FRÄMRE PARKETT
fr. 1095 kr (1181 kr ink.moms)
Här sitter du längst fram på de bästa platserna på 
parkett i showlokalen. När sedan showen startar 
kommer ni att uppleva artisterna på bästa sätt och 
närmast scen.

GULD
MITTEN PARKETT
fr. 995 kr (1075 kr ink.moms)
Här sitter du och avnjuter ditt julbord i mitten av lokalen 
och upplever underhållningen på nära håll.

SILVER
BAKRE PARKETT
fr. 895 kr (969 kr ink.moms)
Här sitter du i den bakre delen av lokalen men upplever 
ändå showen som nära när den drar igång.

BRONS
BARPLATS
fr. 795 kr (863 kr ink.moms)
Du äter julbordet i restaurangen och vid showstart ser ni 
sen alltihop från bästa barplatserna i lokalen.

Spelas 12,13 dec



Välkommen med din bokning
MARCUS RYMAN
Event / Möten

marcus@nojesfabriken.se
070 750 24 40

MALIN LUNDBERG
Platschef

malin@nojesfabriken.se
076 390 92 94

ULRIKA HAMMAR 
Reception / Bokning

info@nojesfabriken.se
054 - 22 22 00


