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Rockabilly med 60-talsbuffé
och populära Fancy Dan
Dags att ta fram brylkrämen
och 60-tals stassen! Den 4 maj
blir det rockabillykväll på Eriksberg Vilt & Natur. På scenen
har vi Fancy Dan och i restaurang Visenten dukar vi upp en
60-talsbuffé.
Kom gärna i tidsenliga kläder, den som har den festligaste utklädnaden belönas med
ett pris.

ser gärna att ni kommer i tidsenliga kläder, så leta reda på brylkrämen och snygga 60-tals stassen
(även 50-tal). Bästa utklädnaden
belönas med ett fint pris.

Boka senast den 29 april på tel
0454-56 43 80 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu

Pris för fördrink, underhållning
och buffé, endast 595 kronor
per person. Dryck till maten
tillkommer.

Under konstrundan 4-5 maj har
Eriksberg öppet kl 10-17.
Läs mer på www.eriksberg.nu

Välkomna till en upplevelse!

Det kommer att svänga rejält på
Eriksberg den 4 maj, tema för
kvällen är nämligen rockabilly. Vi
börjar med en 60-talsinspirerad
fördrink i Vinkällaren, då ni också
har möjlighet att se en utställning
av Bob Matson, vars bildspråk är
bilen. Därefter dukar vi upp en
60-talsbuffé innan Fancy Dan,
som vann priset som årets bästa
svenska rockabillyband 2007,
rockar loss.
Kom i tidsenliga kläder
Vi kommer även ha lite annat
som händer under kvällen för att
få fram den rätta stämningen. Vi

Tvättäkta rockabilly. Fancy Dan är en blandning av sin hembygd –
trakterna utanför Tingsryd – och Amerika.

Magisk kväll med trolleri
och stand-up komik
En kombination av komik och
trolleri med Carl Tillenius, som
gör succé på Norra Brunn,
”Sveriges mest kända stand-up
krog”, blir det på Eriksberg Vilt
& Natur den 10 maj.
Under kvällen serverar vi
även en magisk Best of meny i
restaurang Visenten.
Carl Tillenius blev Svensk mästare i kortmagi 2009 och tillhör
den skara av trollkarlar som livnär
sig på sina konster på heltid. Han
åker land och rike runt med sin
stand-up liknande trollerishow
som blandar trolleri, humor och
en gnutta jonglering.
Den 10 maj kommer Carl Tillenius till Eriksberg, då det blir en
magisk helkväll.

Köp ett presentkort
på en upplevelse!

Pris 695 kronor per person inklusive en tre rätters Best of meny
och föreställning. Dryck till maten
tillkommer.
Boka senast den 3 maj på tel
0454-56 43 80 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu

Visenttvillingarna Vilda och Vackra
Det här är en nytagen bild på våra
världsunika tvillingvisenter Vilda
och Vackra (mitten). De har nu
blivit drygt nio månader och är
mycket välmående. Bilden togs
vid vid vår senaste visentsafari.
Foto: Tommy Svensson

Rörliga bilder från visentsafari och
mycket annat fint finns i vår nya
film Amazing Eriksberg. Du hittar
en länk till den på vår hemsida.
Den finns även på vår nya facebooksida https://www.facebook.
com/eriksbergviltochnatur
Vill ni inte ha vårt nyhetsbrev, skicka e-post till info@eriksberg.nu
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