
Köp och ge bort revybiljetter i julklapp!

Biljetten är utformad som ett presentkort och läggs tillsammans 
med ett snyggt nöjesbrev där all behövlig information finns.
  
Att ge bort en revybiljett till personal, kunder eller grannen 
uppskattas garanterat - alla älskar upplevelser.
  
Och bäst av allt! Du ger ett presentkort, mottagaren väljer själv dag.

Strax efter att julklappen öppnats har revyn premiär. 

Presentkorten beställs från den 1 november på tfn 050-3722106  
eller 
på e-postadressen: nordlund.susanna@hotmail.com

OBS! Ni som får biljetter i julklapp kom ihåg att boka plats i tid!

Funderar du på årets julklappar?

“Smart eller trams”

-www.portomuf.fi-
-I samarbete med Närpes vuxeninstitut

Pörtomrevyn 2019
På scen :  Nina Björkgren, 

Tina Grönros,  Linda 

Högback,  Wilhelm Risberg, 

Henrik Rönnqvist,  Hans 

Snickars, Sören Storbäck, 

Maria Storfors, Johan Vide, 

MaRIA ÖSTERBERG m.fl.
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Föreställningar 2019
Lördag      5.1    kl. 19 Premiär! 

Lördag          12.1  kl. 19  
Söndag    13.1  kl. 17 

Fredag    18.1  kl. 19 
Lördag    19.1  kl. 19
Söndag    20.1  kl. 17 

Fredag    25.1  kl. 19
Lördag    26.1  kl. 14 Textad föreställning! 
Lördag    26.1  kl. 19
Söndag   27.1  kl. 17 Textad föreställning!

Lördag      2.2  kl. 19

Närmare information i dagspressen och på Facebook samt på 
Pörtom UFs hemsida. Med reservation för ändringar.
PS. Det lönar sig att ringa och fråga efter återbudsbiljetter. 
Kom ihåg att avboka i god tid vid förhinder. Tack!

BOKNING
Från den 15 november tfn 0400-377 503 / Pörtom uf  tisdagar och 
torsdagar kl. 18-21 eller direkt på internet www.portomuf.fi

PRISER
17 €/vuxen 
15 €/pers. (grupper över 12 pers.)
12 €/barn i lågstadieåldern
Famnbarn gratis.
I biljettpriset ingår kaffe med dopp och ett snärtigt programblad.

PREMIÄRERBJUDANDE 
5.1

Alla vuxenbiljetter 
15 €

Följ Pörtomrevyn på och bakom scenen!
Följ oss på Facebook! 

http://facebook.com/portomuf

Vi hälsar alla kända och 
okända från När och Fjärran 

hjärtligt välkomna till en 
trevlig kväll med Pörtomrevyn!


