LKF ON ICE

2022
60 YEARS OF MAGIC
En musikalisk resa genom decennierna.
En kombination av kultur och idrott!
Bästa skolledare/pedagog; vi skulle vilja ta en liten stund av Din tid i anspråk!
Linköpings Konståkningsförening tar än en gång tillfället i akt att hälsa skolorna välkomna till en praktfull
isshow. Se gärna konståkaren Daniel Engelsons filmsnutt via denna länk: https://youtu.be/O99AY8wmqzk
Det är med glädje vi presenterar 2022 års isshow i Stångebrohallen i Linköping.

För skolor ges showen fredagen den 22 april 2022, både kl 09.30-11.15 och kl 13.00-14.45
(två akter med femton minuters paus).
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!
Biljettpriset per elev, lärare och skolledare: 40: I priset ingår för eleverna frukt alternavt dryck och för lärarna en kopp kaffe
På plats i Stångebrohallen välkomnar skolvärdar eleverna och visar dem till sina platser
Om Folkhälsomyndigheten vid tidpunkten har utfärdade rekommendationer följer vi dem.
Till lkfonice@gmail.com meddelar ni antalet biljetter ni önskar beställa och till vilken av föreställningarna:
Show 1 kl 09.30 eller Show 2 kl 13.00
Vänligen ange också er fakturaadress. Fakturan skickas ut i mars.
Vid frågor, kontakta Björn Nordström, 070- 648 93 39 • Johan Åhl, 070- 881 41 77
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