
 
VÄLKOMMEN TILL SISTA VISFESTEN I STENINGE 

26 - 28 JULI 2018 
 

Kl. 19.00 börjar vårt "hemliga" program med sex artister/grupper per kväll i vistältet. 
 
Du som är medlem i Visklubben Skeppet kan boka biljett till medlemspris.  
Det går bra att beställa även till vänner, men är de inte medlemmar, så betalar de fullt pris. 
 
Kontrollera att du har betalat medlemsavgiften för 2018.  
Betalas till Plusgiro 257015-8 eller Swish nr 1236520753. 
Medlemsavgiften är 150 kr och 75 kr för familjemedlemmar på samma adress. 
 
Priser för medlemmar         1 kväll 2 kvällar 3 kvällar 
 

Bordsplats inkl. mat och kaffe 350 700 800 
Sittplats   200 400 500 
 
Priser för icke medlemmar 1 kväll 2 kvällar 3 kvällar  
 

Bordsplats inkl. mat och kaffe 400 800 1200 
Sittplats   250 500 750  
 
Maten, som är laktos- och glutenfri, kommer från Fredins restauranger. 
 

Torsdag 26/7  Pocherad lax med dillmajonnäs, gröna ärtor, kokt nypotatis och citron. 
Fredag  27/7   Pannbiff med stekt lök, sky, kokt nypotatis och rårörda lingon. 
Lördag  28/7   Kycklingfilé med potatiskaka, pepparsås och stekta grönsaker. 
 

Sallad, kaffe/te ingår i matpriset. 
 

Varje kväll finns också ett vegetariskt alternativ.   
 

OBS!!  Begränsat antal matplatser 100 st/kväll 
 
 

Bokning av biljetter sker fr. o m. måndag 18/6,  helst och enklast via anmälningsformuläret 
på Visklubbens hemsida www.visklubbenskeppet.se och betalning sker sedan till Plusgiro 
eller Swish, se ovan. 
 
Bokning kan även göras genom att betala till Plusgiro 257015-8 och ange uppgifter enl. 
nedan.   
 

Ange tydligt vid inbetalningen: 
* Vilken dag/vilka dagar som avses   
* Antal personer per dag. Medlem eller inte                    
* Sitt- eller bordsplats    
* Vanlig eller vegetarisk mat (Vilken dag vegetarisk)                   
* Ditt och medföljande medlemmars namn (behövs ej för icke medlemmar) 
* Telefonnummer och ev. mail-adress (så att vi kan höra av oss, om något är oklart) 
 
Obs! Betalning ska vara inne senast den 23 juli 
 
Sittplatsbiljetter säljs också på Ticketmaster/Turistbyråerna i Halmstad och Falkenberg. 
Ev. resterande biljetter säljs varje viskväll vid tältet från kl 16.00. OBS endast betalning med 
Swish eller Kontant.  
 
 
Läsk, lättöl, snacks och småkakor finns till försäljning. Om man vill ta med dryck till maten, så 
går det utmärkt. Självklart kan man också ta med eget kaffebröd.  
För den som inte har bordsplats, finns det möjlighet att äta medhavd matsäck. 
 
Vid eventuella frågor: maila  info@visklubbenskeppet.se eller ring 0723-946690 

 
Välkommen och tipsa gärna vänner och bekanta om denna unika visfest! 

  

http://www.visklubbenskeppet.se/
mailto:info@visklubbenskeppet.se

