Bruksspelet i
Klippan 2018
För sjätte sommaren i rad spelas det musikal på
Klippans Pappersbruk.
Intill den mäktiga gamla skorstenen byggs scenen
upp kring lastrampen framför de historiska
byggnaderna inne på fabriksområdet och under ett
antal sommarkvällar i juli ges här en magisk
föreställning med teater, musik, sång och dans
framförd av professionella skådespelare och artister
tillsammans med en sprudlande glad ensemble.
Årets Bruksspel är en nyskriven berättelse, med
händelser hämtade från brukets historia och
människors liv i och kring Klippan. På farfars tid är
en rolig, dramatisk, skruvad och ömsint historia om
relationen mellan far och son genom olika
tidsepoker. Från det första försöket att bilda
fackförening i slutet av 1800-talet, freden 1945 och
dans på Klöva hallar till 70-talet och punkens
genombrott.

Spelperiod 29 juni – 22 juli 2018
Speldagar torsdagar till söndagar
Tid 19.00 förutom söndagar då
föreställningen börjar kl 18.00
Föreställningen varar i ca 2 h inkl paus
Spelplatsen är under bar himmel och läktaren har
numrerade plaster
Biljettbokning https://www.nortic.se/dagny/event/16587
Kontakt bokningar större sällskap och grupper
0702-729 835

Läs mer
http://bruksspelet.se

Biljettpriser
Vuxen 325:Barn/ungdom tom 17 år 175:Serviceavgift tillkommer

Mat och dryck
I restaurangen säljs varmrätt, fika samt korv
med bröd och diverse drycker. Krögaren,
Restaurang Norrehus, har fullständiga
rättigheter.
Kvällens meny består av grillad
sommarkycklingfilé med primörer, grillad
citron och fransk potatissallad
Varmrätten är laktos- och glutenfri och
förbeställs i samband med biljettbokningen.
Finns det andra födoämnesallergier, vänligen
kontakta Norrehus, tfn 0435-10105.
I pausen säljs kaffe med kaka och detta kan
med fördel också förbokas i samband med
biljettbokningen.
Egen mat och dryck får ej medtagas inom
området
Kvällens meny 150:Kaffe och kaka i pausen 60:-

Mer att uppleva i och runt Klippan
Låt Bruksspelet bli en perfekt avslutning på en dagstur
i en del av Skåne som bjuder på allt från dramatiska
naturupplevelser i Söderåsens Nationalpark till
världsberömd arkitektur i Sankt Petri kyrka. Vi
förmedlar gärna kontakter till de olika besöksmålen så
att ni kan skräddarsy er resa utifrån era önskemål.
Vill ni stanna över natten, finns det olika
boendealternativ att välja på
Utflyktsmål
Sankt Petri Kyrka, Klippan – kyrka, världskänd för sin arkitektur
Söderåsens Nationalpark, Skäralid – nationalpark, restaurang och café
Klippans Konsthall, Klippan - konsthall
Militärhistoriska museet, F5 Park Ljungbyhed – museum och café
Tomarps Kungsgård, Kvidinge – konsthall och café
Klippans Yllefabrik, Klippan - fabriksförsäljning
Glaskonst, Klöva hallar – hantverk, glaskonst
Snälleröds bränneri, Ljungbyhed – snapsprovning
Bjärhus Gårdsbutik, Söndraby – gårdsförsäljning, växtbutik samt café
Bonnarps Hjortgård, Bonnarp – gårdsförsäljning

Mat och Café
Lotta på Åsen, Söderåsen, Ljungbyhed – våffelcafé
Golfkrogen, Ljungbyhed – mat och café
Skäralids Restaurang, Skäralid – mat och café
Norrehus, Klippan – mat och bar
Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed - mat och boende

Aktiviteter
Veteranjärnväg och dressincykling Klippan-Ljungbyhed
Rönneådalens Kanotuthyrning, Ljungbyhed
Djupadals Kanotuthyrning, Snälleröd
Go-Kart, Östra Ljungby
Motorevent, MOM Events & Förarcoaching, F5 Park Ljungbyhed
Flyg, Ljungbyheds Flygklubb
Turridning, Ljungbyhed
Golf, Ljungbyhed

Boende
Pensionat Söderåsen, Skäralid
Skäralids Camping och Vandrarhem, Skäralid
Hunseröds B&B, Färingtofta
Elfdalens Camping, Klippan
Rosenberg Hotell & Restaurang, Åstorp
För boende i närheten med kapacitet för större sällskap, kontakta oss

Kontakta oss:
Klippans turistinformation
Storgatan 46
264 80 KLIPPAN
Tel 0435-282 00
turism@klippan.se
www.klippan.se
Bruksspelets kontor
Ängelholmsgatan 9
264 80 Klippan
Tel 0702-729 835
www.bruksspelet.se

