TrønderCruise 2020
17. april - fredag kveld:
Viggo Valle er kveldens konferansier
Kl. 16.00
		

Gras Trio spiller på soldekk sammen med P.A. Røstads orkester
(Dette holdes i Sky Club ved dårlig vær).

Kl. 16.30

Båten kaster loss fra Oslo

Kl. 17.00

Trønderquiz på soldekket med Viggo Valle (Dette holdes i Sky Club ved dårlig vær).

Kl. 18.00

Trubadur Sander Steinsli spiller i Navigators Bar

Kl. 20.00
		
		
		

Musikerne samles til «musikernes middag», middagsbuffé i 7 Seas, og du kan
være med. Det blir gode historier og drikkeviser underveis. Husk å bestille
mat og plass i restauranten til kl. 20.00 sammen med din billett.
Dette er ikke inkludert i TrønderCruiset.

Kl. 22.00

P.A. Røstads Orkester spiller i Columbus Bar

Kl. 23.00

Jostein Grande og Østgalingan band spiller i Columbus Bar

Kl. 00.00
		

Vømmølgutan avslutter kvelden i Columbus Bar med sitt
‘turnestart-jubileumshow’ som er hele 35 år.

Kl. 01.00

Vi spiller trønderske favoritter over anlegget i Columbus Bar

18. april - lørdag dagtid:
Kl. 07.00

Frokostbufféen åpner (dette er ikke inkludert og må bestilles separat)

Kl. 09.45

Båten legger til kai i København.

Kl. 10.30
		

Bussavgang til Lygarstuinn i Krøgers Have (Egne busser er satt
opp til alle gjester av TrønderCruise).

Kl. 11.00
		
		
		

Lygarstuinn med Lånkerevyens Harald Morten Bremseth, Viggo Valle og P.A. Røstads
Orkester som husorkester. Der deltar også Gras Trio, Bård Bratli, Sander Steinsli,
Roger Rein, Jostein Grande og Arnstein Langåssve. Viggo Valle er konferansier.
Gjester er velkommen til å melde seg på for å fortelle sine egne historier.

Kl. 12.30
		
		
		

Alle artistene samles ved langbordene og spiser en ekte, dansk smørrebrød- lunsj. Her kan
alle gjester kjøpe seg inn og bli med, men kun på forhåndsbestilling. Dette må gjøres
senest kvelden før til Midt Event. Lunsjen koster 199,- nok pr. pers. uten drikke og
betales via Vipps.

Kl. 15.00

Bussene går tilbake til båten.

Lørdag kveld:
Viggo Valle er kveldens konferansier
Kl. 16.30
		

Båten legger fra kai i København og Gras Trio synger på soldekket
(Dette holdes i Sky Club ved dårlig vær).

Kl. 18.00

Sander Steinsli spiller i Navigators Bar

Kl. 21.00

P.A Røstads Orkester spiller i Columbus Bar

Kl. 22.00

Jostein Grande og Østgalingan band spiller i Columbus Bar

Kl. 23.00

Vømmølgutan spiller i Columbus Bar

Kl. 00.00

Vi spiller trønderske favoritter over anlegget i Columbus Bar

19. april - søndag morgen:
Kl. 07.00

Frokostbufféen åpner (dette er ikke inkludert og må bestilles separat).

Kl. 09.45

Båten til kai i Oslo.

Kl. 10.30
		

Det er satt opp egne busser nordover til Trøndelag som kjører fra terminalen kl. 10.30. 		
Dette er kun for de som har bestilt ‘pakke 2 med buss’.

Vi anbefaler våre gjester å møte opp til båten i god tid, slik at man ikke kommer for sent til
avgangen. Alle må huske å ha med gyldig legitimasjon. Det er nok med bankkort med bilde
eller førerkort, men det kan også være lurt å ha med pass. Foreløpig er det ikke et krav om
å vise pass, men vi følger med og informerer om det blir endringer i dette.

Til slutt ønsker vi alle gjester velkommen til
vårens vakreste eventyr 17. – 19. april.

