
JODA Kök & Bar 

10/3 kl 19.00

Roslagsgatan 1, Uppsala 

Inbjudan
till en anno

rlunda mus
ik-

upplevelse 
med Ander

s Widmark.

En VIP-kväll med
Anders Widmark!
Personligt möte med pianisten & kompositören An-

ders Widmark - jazzpianisten som låter sig inspire-

ras av både reggae, soul och psalmer. Anders är

även aktuell i filmaren Peter Östlunds kommande

musikdokumentär "To Be Anders Widmark".

Det blir en hel del musik (så klart!), men också

andra inslag. Se här bredvid vad som ingår i VIP-

paketet.

Missa inte tillfället till en helkväll i 
musikens tecken.

JODA den 10/3 kl 19.00.

Ett VIP-paketet kostar 1.500 kr (2 pers)
men om du köper före 23 december är 
priset:

1.000 kr
och gäller för 2 personer!
Allt du ser på nästa sida ingår!

OBS! Begränsat antal biljetter. 
Först till kvarn...

Biljetterna köpes på:

biljettkiosken.se

Allt det här ingår 
i VIP-biljetten:

Ett glas bubbel 
när du kommer

Anders spelar och berättar om
sin musik i samtal med publiken

Mingel, vin & tilltugg

Som present får du Peter Östlunds film 
”To be Anders Widmark”

Filmen är 50 minuter lång. 

Du får också  
låtarna från filmen.

Du får tillgång streaming till tre konserter:

• Anders Widmark Live
• Anders Widmark - Reggae loves Jazz
• Anders Widmark - HipHop loves Jazz

Film!

Musik & 

Samtal!
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H Därefter livekonsert på scenen:

Anders Widmark Trio
Se också Anders musikaliska komedi ”Väder vi minns” med bland 
annat Björn Ling i en av rollerna: svtplay.se f r o m 3 december. 

Bubbel!

Mingel!

Filmmusik!
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VIP-biljett
NAMNGäller för Musikkväll med Anders Widmark

En kväll med:
VälkomstbubbelMingel
Vin & tilltuggFilmen ”To be Anders Widmark”

Tillgång till filmmusiken från fil
Tre strea  
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Gäller för två personerVärde 1.000 kronor

VIP-biljett


