
Krogshow i 

Vingåkers Folkpark 

I en musikalisk föreställning som sträcker sig från  
60-tal till nutid, får vi följa ett par som är besatta av 
Svensktoppen. 
 

Radion ändrar utseende, kläderna, och tv-kannan likaså,  
men paret åldras inte.  
De är lika odödliga som Svensktoppsmusiken. 
Kvartetten Widén- Strand- Poppe skapar en nostalgisk och  
lustfylld musikalisk resa med många skratt och minnen.  
I krogshowen på två akter framförs de bästa låtarna som har passerat revy i 
Svensktoppens historia, från den första tonen fram till dagens listetta. Showen 
pågår under ca 2 timmar inkl. paus. 
I pausen finns möjlighet att köpa kaffe, vin och öl. 
 
 

Showpaketet: 475 kr. I showpaketet ingår Middag, dessert och 
kaffe samt högklassig underhållning.  
 

Endas show:. 250 kr. högklassig underhållning 
 

Detta i anrika vingåkers folkpark som för kvällen öppnar och bjuder på 
härlig retro i 60-talsmiljö med varmkorv, lyckohjul och tombola. 
 

Det finns hotell i Örebro, Norrköping, Eskilstuna och Nyköping. Dessa desti-
nationer nås från vingåker inom 1 timme. 
När föreställningen är slut skickar vi med ett quiz-kit om svensktoppen. En cd
-skiva där showen fortsätter på bussen tills ni kommit fram till hotellet. Om 
man vill kan man köpa till ett snacks & dryckespaket på vägen hem. 
 

När man besöker Vingåker kan man även ta del av:  
Säfstaholms slott, Factory outlet, GUS-textil,  
Iittala och Delicato  
 
Speldatum:  
18, 19, 24, 25, 26 och 31 mars. Samt 1 april kl. 16.00 
Middag serveras kl 15.00 för dem som önskar. 
 
För mer information ring Thomas tel. 0703-161922 
E-post: widen.music@telia.com 

”Tack för en supertrevlig kväll! Vilken härlig utstrålning och spelglädje ni har : )  
Alla var såååå nöjda!” Bengts Resetjänst  
 
”TACK för en enastående eftermiddag. Ni är fantastisk duktiga.”. Majvor SPF  
 
”Det som publiken bjöds på igår kväll var nog utan överdrift en de bästa jag någonsin 
skådat! Manuset, skådespeleriet var förstklassiskt musik och sång likaså.” Arne Eklöf   
                                                                                                                                                              
”Detta är det mest fantastiska jag har sett i hela mitt liv och det är ett långt liv ska du 
veta” En i publiken                                                                                                                             

”Tack  för utomordentligt god mat och underhållning” Leif Chaufför Engstrands buss 


