Evenemang Sommaren 2020
på bryggan i solnedgången!

Håll distans, i sommar ingen dans!
Fredagar ca kl. 20-23

Söndag ca kl. 17-20

Lördagsmusik ca kl. 20-23

Covid -19; för att inte bidra till smittspridning men ändå erbjuda musik på vår soliga
brygga utomhus, så erbjuder vi i år ett något mindre utbud på spelningar och dessa något
mer nertonade. Alltså så spelas skön musik medans publiken sitter kvar vid sina bord. Vi
serverar numer även mat & dryck på våra 25 st. nya avståndsanpassade solbord.
Lördag 20 juni

Midsommardagschill med = Limited Edition

Lördag 27 juni 		

Scoop-Partybandet sätter fart på en sittande brygga!

Lördag 4 juli ”de Britos” Stefan, Willy & Henke m.fl. Aftersail showar, bra drag & sång.
Onsdag 8 juli		

Pernilla Grünewald & Johan Persson - lirar sköna softa covers.

Lördag 11 juli		

Trubaduren Jocke Amorell bjuder sina favoriter i solnedgången.

Onsdag 15 juli		

Conversation Jazz - Melodisk jazz som svänger kvällen lång.

Söndag 19 juli

Lyxorkestern - showar för alla gäster vid sina bord. Lyxigt!

Onsdag 22 juli

”Favorit i repris” Pommac Duo - pop & rock covers med kvalité.

Lördag 25 juli		

LiveDuon - Tony & Milton lirar kända covers på bryggan!

Onsdag 29 juli 		

När Jocke Amorell spelar - blir de en sommarkväll att minnas.

Lördag 1 augusti

Limited Edition Bra gung m bra musiker blir en toppenbra kväll.

Onsdag 5 augusti

Sassa Wöhrmann-Hill förgyller kvällen med skön bryggjazz.

Fredag 7 augusti		

Trubadurerna 50 % (från bandet 100%) kör sina bästa låtar.

Lördag 8 augusti

Jättebandet rockar på bryggan = festligt, rockigt & fullsatt.

OBS ÄNDRING!
FREDAG 14 augusti

Pommac Duo - visar hur en bryggspelning ska se ut på bästa sätt!

EXTRA Insatt Lördag 22 augusti Lokalafavoriterna Kniberg & Co. kör sina sköna
svängiga soullåtar på bryggan och avslutar då livemusiksäsongen!

Varmt välkomna och håll koll på hemsidan för fler event!
Med reservation för ändringar!

