
JULBORD + SHOW 
fr. 598 KR

Smaknyheter!
Kom o smaka på 
Värmlands kanske största sillbord!
BOKA DINA PLATSER PÅ NOJESFABRIKEN.SE
ELLER SLÅ EN SIGNAL PÅ 054 22 22 00

LÖRDAG | 16 dec



THE SOUL COMPANY 
ÅTTAMANNABANDET SOM LYFTER TAKET
Efter utsålda konserter på bl.a. Fasching, Cirkus, Nalen och Vasateatern kommer nu The Soul Company till 
Nöjesfabriken för att ge julshowspubliken en rejäl dos soul. Åttamannabandet The Soul Company är en av 
Europas främsta akter inom exklusiva middagar och galakvällar. Från frontman till blåssektion skapas magisk 
energi kväll efter kväll. De som upplevt bandet vet vad vi pratar om. 

Spelas: 16 dec
Boka dina platser på 054 – 22 22 00 eller på info@nojesfabriken.se

JULBORD FÖR TRETTONDE ÅRET I RAD 
- MED VÄRMLANDS KANSKE STÖRSTA SILLBORD
Hemrullade köttbullar och egen inlagd sill är bara en av flera självklarheter vi vill att du ska möta på 
Nöjesfabrikens julbord. För trettonde året dukar vi upp ett festligt julbord och vi försöker att för var år 
som går bara bli bättre och bättre. I år kan vi även presentera en trevlig nyhet - Vi radar upp 
Värmlands förhoppningsvis största sillbord med över 22 olika sorters sill. Låt dig väl smaka!

SHOWPAKET GULD | 798 KR (790 ink moms)
Här sitter du i centrum av underhållningen på de bästa platserna på 
parkett i showlokalen. När sedan showen startar kommer ni att 
uppleva artisterna på riktigt nära håll.

SHOWPAKET SILVER | 698 KR (760 ink moms)
I denna kategori sitter ni i mitten av parkett. Ni ser showen bra och 
kommer få uppleva artisterna på nära håll.

SHOWPAKET BRONS | 598 KR (654 ink moms)
Köper du vårt bronspaket sitter du i den bakre delen av showlokalen 
men har fortfarande bra uppsikt över scenen.

Partygolv - direkt efter show
Efter showen fortsätter partyt på vårt partygolv där kvällens dj ser 
till att ni håller feststämningen uppe natten igenom. Party- 
golvet drar igång direkt efter showens slut.

TIDER FÖR JULBORD och SHOWstart FINNER DU PÅ NOJESFABRIKEN.se

DRYCKESPAKET

LILLA
2 öl/vin/cider

104 kr (ex moms)

LAGOM
2 öl/vin/cider

1 snaps
192 kr (ex moms)

ONÖDIGT STORA
3 öl/vin/cider

1 snaps
1 avec

332 kr (ex moms)

SAMTLIGA 
SHOWPAKET 
INNEHÅLLER 

• Show
• julbord
• dessertbord 

kaffe/te
• EFTERFEST
• garderob.


