
Anordna bussresa till  
sommarens magiska 

teaterupplevelse i Skellefteå.

Astrid Lindgrens älskade saga  
BRÖDERNA LEJONHJÄRTA

+
Boende & mat på MEDLEFORS 

= 
En fulländad sommarupplevelse  

för hela familjen!



Bröderna Lejonhjärta 
Västerbottensteaterns succéföreställning Bröderna Lejon-

hjärta kommer tillbaka som sommarteater 2019! 
Nästan 8000 personer har redan sett föreställningen som 
är ett storslaget äventyr för hela familjen. Med hjälp av en 

skicklig ensemble på över 20 personer, nyskriven musik och 
den natursköna omgivningen i Medleforsparken 

har regissören Ronny Danielsson gett nytt liv till Astrid 
Lindgrens fantastiska saga.

Varmt välkommen till Nangijala och 
sagans förunderliga värld!

En hjärtknipande saga ackompanjerat av Medlefors förtrollande 
grönska och ömma skådespelarinsatser... få som lämnas oberörda.  

– Norran

Sagolikt stark sommarteater! 
Det är ett jubel att konstatera att Västerbottensteatern vid 30-årsjubi-

leet presenterar ett sådant lyckligt moment där allt blir rätt… 
- VästerbottensKuriren

SPELPERIOD SOMMAREN 2019, 15 JUNI - 14 JULI
WWW.VASTERBOTTENSTEATERN.SE



Medlefors 
Medlefors med sina 78 rum och 142 bäddar ligger i en naturskön 
miljö med Medleforsparken runt husknuten, endast 3 km från cen-
trala Skellefteå och bara 300 meter från Skellefteälven. Hotellet 
ligger mindre än 2 km från Sveriges äldsta träbro, Lejonströmsbron, 
Nordanåområdet och Skellefteå museum.
 
Hotellfaciliteter
Medlefors hotell är en rökfri anläggning som erbjuder våra gäster en 
restaurang, bar/lounge, tillgång till sporthall, vår nybyggda disc-
golfbana, löpspår samt skidspår runt husknuten och vår nyrenoverade 
relaxavdelning med bastu och inomhuspool. Dessutom erbjuder vi 
en riktigt ordentlig hemlagad frukostbuffé där inget saknas, gratis 
wi-fi på rummen och allmänna utrymmen, gratis lånecyklar samt av-
giftsfri parkering med tillgång till motorvärmare. 
 
Restaurangen
Maten är en av de viktigaste ingredienserna för en lyckad helhets-
upplevelse och god mat har alltid varit ett kännetecken för oss. Vi 
lägger extra stor vikt vid att vår mat är vällagad och god, är vacker 
att se på och ger våra gäster ett behagligt välbefinnande. 
Vi använder endast förstklassiga råvaror och strävar efter att, så långt 
det är möjligt, köpa lokalproducerat. 

medlefors.se



Följ med till Körsbärsdalen och Törnrosdalen. Vi spelar Astrid Lindgrens älskade saga 
som sommarteater 2019. Köp paket med boende och mat så blir det en 

fulländad sommarupplevelse för hela familjen.

SPELDATUM 2019
Lö 15/6 kl 15.00, ti 18/6 kl 18.00, on 19/6 kl 18.00, to 20/6 kl 18.00, on 26/6 kl 18.00, to 27/6 kl 18.00,  

fr 28/6 kl 18.00, lö 29/6 kl 15.00, sö 30/6 kl 15.00, on 3/7 kl 18.00, to 4/7 kl 18.00, fr 5/7 kl 18.00, lö 6/7  
kl 15.00, sö 7/7 kl 15.00, on 10/7 kl 18.00, to 11/7 kl 18.00, fr 12/7 kl 18.00, lö 13/7 kl 15.00, sö 14/7 kl 15.00.

TEATERPAKET – MIDDAG

•  Teaterbiljett Bröderna Lejonhjärta
•  Pausfika under föreställning

•  Medlefors teatermiddagsbuffé inkl lättdryck. 
•  Övernattning inkl. frukost på Medlefors hotell 

(Del i twin- eller dubbelrum)
•  Relaxavdelning med inomhuspool

Pris del i twin-/dubbelrum: 883 kr exkl moms / person
Enkelrumstillägg: 243 kr exkl moms / person

Tillägg teaterlunchbuffé: 103 kr exkl moms / person

TEATERPAKET - ALL INCLUSIVE 

•  Medlefors teaterlunchbuffé inkl lättdryck.
•  Teaterbiljett Bröderna Lejonhjärta

•  Pausfika under föreställning
•  Medlefors teatermiddagsbuffé inkl lättdryck.

•  Övernattning inkl. frukost på Medlefors hotell. 
(Del i twin- eller dubbelrum)

•  Relaxavdelning med inomhuspool

Pris del i twin-/dubbelrum 986 kr exkl moms / person
Enkelrumstillägg: 243 kr exkl moms / person

medlefors

Kontakt vid frågor eller bokning: 
Pär Löfbom, 070-227 04 52, par.lofbom@vasterbottensteatern.se 
Martin Hedqvist, 070-309 95 88, martin.hedqvist@medlefors.se

www.vasterbottensteatern.se 


