Prislista 2018
Med åtskilliga år och över 1000 spelningar på företagsevent, krogar och fester tillhör
trubadur Andreas ”Andy” Magnusson skaran av Sveriges mest anlitade trubadurer. Att
boka Andreas eller någon av hans konstellationer är ett säkert kort för ett lyckat event.
Prislistan avser standardupplägg där uppackning, uppträdande och nerpackning sker på
en och samma plats och inom en tidsperiod av ca. 6 timmar. Vi kan även offerera skräddarsydda heldagsarrangemang för att passa just ert event.

Paket 1: Trubadur Andy akustiskt

5000 kr

Paket 2: Trubadur Andy komplett

6500 kr

Paket 3: Duon Andy & Walpen

8000 kr

Paket 4: Andy & Walpen Band

12000 kr

Trubadur Andy uppträder själv i ett lite enklare format med sång & akustisk gitarr under ca.
3 set x 45 minuter. Från lugnare mingelmusik till mer hålligång. Repertoaren är väldigt blandad för att passa alla smaker. Ljudanläggningen som används är smidig och tar väldigt
liten yta.
Trubadur Andy uppträder själv under ca. 3 set x 45 min och inleder kvällen med 1 set akustiskt samt avslutar med 2 set ”En-mans-band”-uppträdande där han spelar och sjunger till
skräddarsydda musikbakgrunder. Det låter som ett helt band och är en riktig partyförhöjare. Låtarna som körs då är alltifrån ABBA, Gyllene Tider, AC/DC, Pointer Sisters till modernare hitlåtar. Glada partylåtar helt enkelt!

Den mest populära bokningen. Trubadur Andy uppträder ihop med sin kollega Wiktor (Walpen) på piano under ca. 3 set x 45 min. Pianot ger ett riktigt extra lyft för helheten. Dom inleder kvällen med 1 set akustiskt och avslutar med 2 set ”Två-mans-band”-uppträdande med
musikbakgrunder som ovan, där Wiktor växlar från piano till bas istället.
Det ultimata partypaketet! Trubadur Andy på gitarr, Wiktor på bas och Niklas på trummor.
Ca. 1,5-2 timmar fullt party. Ett litet coverband som låter som ett stort.
Utgångsort är Stockholm. Reseersättning om 30 kr/mil tillkommer på priserna om avståndet överstiger 5 mil. I alla priser ingår komplett ljud & ljus för att klara de flesta normala
lokaler och tillställningar. För större arrangemang ber vi att få återkomma med offert.
Ingen moms tillkommer då artistisk verksamhet är momsbefriad.

Bokningsinformation:
Andreas, 070-2224130, andreas@trubadur-andreas.se

