Wallmans Christmas Show
Q&A

Her kan du få et enkelt og nemt overblik over de mest stillede spørgsmål i
forbindelse med Wallmans Christmas Show i Europahallen. Finder du ikke svar på det, du søger,
er du altid velkommen til at kontakte vores billetkontor på
tlf. 99355566.
Hvor og hvornår?
Wallmans Christmas Show spiller i Aalborg Kongres & Kultur Center:
fredag 15. og lørdag 16. november
fredag 22. og lørdag 23. november
fredag 29. og lørdag 30. november
fredag 6. og lørdag 7. december
Showet foregår i Europahallen med plads til ca. 450 gæster pr. aften.
Hvad er Wallmans?
Måske kender du Wallmanns Dinnershow fra København?
Konceptet i Aalborg er det samme; et storslået show, lækker middag og festligt afterparty med DJ
er inkluderet i billetten, men alt er naturligvis tilpasset Aalborg Kongres & Kultur Center og den
søde julehøjtid. Faktisk er det første gang, at Wallmans tager udenfor egne rammer i
Cirkusbygningen i København, og derfor vil du være en af de første, der kan opleve Wallmans On
Tour. Noget af det helt særlige ved Wallmans er, at mad- og showoplevelsen er flettet sammen.
Imellem de forskellige retter vil der derfor være skøn underholdning, og det giver en helt særlig
dynamik.
Ensemblet er endnu ikke fastlagt, men der er ingen tvivl om, at det bliver et spektakulært show
med både sang, dans og nervepirrende akrobatik.
Hvad er aftenens program?
Kl. 18.00: Ankomst i foyeren – velkomstdrinks (skal bestilles på forhånd) samt underholdning.
Kl. 18.30: Dørene åbnes til salen
Kl. 19.00: Show og middag
Kl. 22.30: Afterparty, og DJ’en fyrer op under dansegulvet
Kl. 01.00: Festen slutter her i AKKC

Hvordan foregår spisningen?
I billetten er der inkluderet en lækker 4-retters menu, sammensat af Restaurant Papegøjehaven.
Der vil være tallerkenservering ved bordene, og middagen er perfekt timet i forhold til de mange
oplevelser på scenen i løbet i af aftenen.
Se menuen på vores hjemmeside under Wallmans Christmas Show.
Er Wallmans noget for mig?
Wallmans Christmas Show er et underholdende show og en helt særlig middagsoplevelse, der
henvender sig til alle aldre og køn. Det er en god mulighed for at få en ny og spændende
oplevelse sammen med venner, kollegaer, klubber, familie m.m., hvor både mad og underholdning
er i fokus.
Hvad spiller DJ’en?
Efter showet vil en topprofessionel DJ sørge for ultimativ feststemning. Vær forberedt på at høre
nogle af de største hits fra 80’erne, 90’erne og frem til i dag - selvfølgelig krydret med
ørehængende julehits. Musikken vil med sikkerhed få salen til både at synge med og danse.
Hvad koster det?
Den samlede pris for arrangementet er 890 kr. inkl. gebyr. Det inkluderer hele oplevelsen – altså
show, middag og afterparty med DJ. Prisen er eksklusiv drikkevarer.
Kan jeg reservere billetter?
Du kan reservere billetter i 3 dage. Større grupper bedes henvende sig til vores billetkontor for at
lave en aftale.
Er der grupperabat?
Der tilbydes ikke grupperabat til Wallmans Christmas Show i Europahallen.
Kan jeg se, hvor jeg skal sidde?*
Systemet tildeler dig automatisk de bedst mulige pladser i salen, nær scenen. Ved større grupper
over 6 personer, står vores billetkontor klar til at hjælpe med bestilling og placering af selskabet.
*Vi forbeholder os retten til at foretage omplaceringer, hvis der kommer ændringer i
salsopstillingen grundet produktionen og den tekniske afvikling.

Kan man tilkøbe drikkevarer på forhånd?
Det er muligt at tilkøbe drikkevarer på forhånd. Der er tre forskellige pakkeløsninger, du kan vælge
som tilkøb til din billet:
1) Vinmenu – sammensat perfekt til de retter, der bliver serveret (275 kr. pr. person)
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