LKF ON ICE

2022
60 YEARS OF MAGIC
En musikalisk resa genom decennierna.
En kombination av kultur och idrott!
Bästa Linköpingsbor, boende i omnejden & långväga gäster,
Det är med glädje vi presenterar 2022 års isshow i Stångebrohallen i Linköping.
Showen ges fredagen den 22 april kl 18.00 och lördagen den 23 april kl.16.00 (två akter med femton
minuters paus). 2022 års show blir mer storslagen än aldrig förr och vi vänder oss inte bara till boende i
Linköping utan även till omnejden. Det är nämligen värt att åka långt, för det här kommer att bli en
familjefest utan dess like!
Isshowen ges traditionsenligt vartannat år sedan 2007 och våren 2022 är det så äntligen dags igen.
Ett utomordentligt hårt arbete ligger bakom och för andra gången sätts föreställningen upp av vårt
internationellt välmeriterade tränarpar Edit och Andras Szaraz samt Lisen Hogner.
De som agerar på isen är Linköpings Konståkningsförenings åkare, från eliten till de allra yngsta. Därtill
kommer ett spektakulärt nummer från LHC:s ishockeyjuniorer, vars kraftfulla åkning kontrasterar mot
konståkarnas graciösa smidighet, samt ett spännande extranummer.
På isen kommer det att vara fler än 100 åkare totalt och deras högsta önskan är att få uppträda i ett fullsatt
Stångebro. Det ska nämnas att tränarteamet med sina konståkare, har siktet inställt på att sätta upp en
musikalisk och minnesrik show – och vad huvudpersonerna konståkarna beträffar; de är sannerligen taggade
inför vårens höjdpunkt!
Kom, stötta och upplev den storslagna kombinationen av kultur och idrott tillsammans med Linköpings
högtflygandekonståkare. Vi utlovar en fartfylld, färgsprakande och musikalisk isshow med tidstypiska kläder
från 1960-talet till idag. Det blir en härlig stämning och en enastående uppvisning i Stångebrohallen!
För mer information och ett litet smakprov, se: https://linkopingskf.se/wordpress/
Information om förköp av biljetter kommer inom kort.
Vid frågor går det bra att kontakta: Lisen Hogner, lisen.h@icloud.com

Biljettpris:
Vuxen: 160:- Förköp 130:-

Barn 4-12 år: 80 :- Förköp 60:-

•Om Folkhälsomyndigheten vid tidpunkten har utfärdade rekommendationer följer vi dem.
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