Rock och Schlager på Trädgår´n i jul
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Julen på Trädgår´n med Jessica Andersson
& Jakob Samuel!
Trädgårn har över 130 års erfarenhet av nöje och är i det närmaste en
institution i Göteborg, sedan 1998 har mer än 1400 konserter och krogshower
genomförts och fler än 3 miljoner besökare upplevt evenemang på plats.
Även i år kör Trädgårn julshow med julbord, och med erfarenhet från
sommarens restaurangkoncept, Sunset Club, genomförs julshowen med
rådande restriktioner, men med samma energi och stämning!
- Vi tar med oss vår stora erfarenhet från sommaren, och levererar en kul och

säker produkt med avstånd anpassat till gällande restriktioner. Vi kommer att
paketera en julshow som blir helt unik i sitt slag. Jessica och Jakob skapar
verkligen magi på scen, säger Daniel Tervaniemi från ägarfamiljen på
Trädgårn.
Jessica Andersson är mest känd som schlagerdrottning, sju placeringar och
vinst i Melodifestivalen. Det som kanske inte lika många vet är att hon
började sin karriär som sångerska i ett hårdrocksband.
Jakob Samuel har ett förflutet som medlem i banden Talisman, The Ring och
The Poodles. Han var en etablerad på rockscenen långt innan han klev in i
mellovärlden.
Med gemensamma rötter i den kommersiella hårdrocken möts nu dessa två
stjärnor på Trädgår´n för att tillsammans lysa upp i vintermörkret. Gillar du
Whitesnake, Bon Jovi och Kiss då är det här definitivt en show för dig. Om du
nästan per automatik plockar upp luftgitarren och riffar med i låtar av
Aerosmith, ZZ-Top och Def Leppard, då får du inte missa detta! Om du mot
förmodan inte fullkomligt älskar stora svulstiga powerballader, så finns
garanterat några schlager-hits för att alla ska bli mer än nöjda. Massa grym
rock, och lite schlager helt enkelt.
Maila boka@tradgarn.se för att ta del av de begränsade antalet platser. I år
finns även möjlighet att boka egen och avskild del i restaurangen. Premiär 20
november med föreställningar fram till jul.

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer från regeringen
anpassar vi på Trädgår´n våra evenemang på ett tryggt och säkert sätt för våra
gäster. Vi följer Folkhälsomyndighetens krav gällande antal gäster, vi håller
avstånd mellan borden och till varandra samt servering till bords. Vi kommer ha
olika ankomsttider, tydlig skyltning, god hygien för personal och gäster samt
extra värdar för att se till att reglerna följs. Vi gör vårt yttersta för att undvika
spridning av Covid-19 och uppmanar alla att ta sitt ansvar för minskad spridning
genom god handhygien och att stanna hemma vid minsta sjukdomskänning.

Rasta Group Aktiebolag är ett svenskt familjeföretag med
serviceanläggningar, restauranger, hotell, fastigheter, pubar och nattklubbar
runtom i Sverige.
Rasta Group bedriver idag 6 affärsområden. Rasta, Arenarestauranger,
Kulturrestauranger, A Star, Gastropubar samt fastigheter. Huvudkontoret
ligger i Göteborg
Idag finns Rasta i 27 orter i Sverige och längs de flesta landsvägarna runtom i
landet.
Anläggningarna omfattar restauranger, butiker, hotell samt kompletterande
verksamheter som Burger King, Espresso House, OKQ8, Preem och Cirkle K.
Tönnebro är den nordligaste anläggningen och Rasta Hallandsåsen den
sydligaste.
Under 2019 förvärvades Brändåsen, det byggdes också nytt hotell i Götene.
Arenarestaurangerna innefattar all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på arenorna Nya Ullevi & Gamla Ullevi.
I Kulturrestauranger bedrivs restaurangrörelserna Skansens Restauranger
med ett flertal restauranger, kiosker, fastfoodenheter, fest- och
konferensvåningar, bland annat Solliden, Högloftet och Nyloftet. Kungliga
Dramatiska Teaterns restauranger, med bland annat Frippe och
Dramatenterrassen. Haga Forum i Hagaparken samt Trädgår’n i Göteborg och
Rådhuskällaren i Malmö. Sedan 2017 bedrivs även sommarklubben Port Du
Soleil på Trädgår´n.
Från 2018 bedrivs också Gastropubarna Old Beefeater Inn samt John Scott's
Gamla Ullevi, båda belägna i Göteborg.
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