Visby den 15 april 2007

Pressmeddelande från Wisby Strand

Succé! Drygt 10.000 besökare under invigningshelgen!
Vilken helg! Drygt 10.000 gotlänningar gjorde invigningshelgen av Wisby Strand oförglömlig. Förväntansfulla människor tog tillfället i akt att beskåda Visbys nya mötesplats och njuta av gotländsk
underhållning när den är som bäst. Lördagen avslutades med middag för drygt 440 gäster och konsert
med Carola. Att Wisby Strands stora konsertsal är byggd för sittande gäster tycktes inte publiken bry
sig om, de stod upp i bänkraderna och jublade! Efter konserten serverades kaffe och avec där Cotton
Club stod för underhållningen. Och som det svängde! Framför scenen utbröt spontandans som pågick
ända till stängning. Ikväll blir det konsert med Markus och Erik, ettan och tvåan från Idol 2006.
Nästa vecka, torsdag 19 april-söndag 22 april, står Wisby Strand värd för Sveriges Förenade Studentkårers riksmöte med drygt 600 besökare.
Måndagen den 23 april öppnar vi vår restaurang för lunch och från och med onsdagen den 25 april
går det även att njuta av en middag i vår restaurang. Vi kommer att ha öppet för lunch från kl 11.30
måndag-fredag och för middag onsdag-lördag från kl 18.00.
Nästa konsert går av stapeln lördagen den 19 maj. Dubbla Rockbjörnsvinnaren och 6-faldigt Grammisnominerade Lisa Miskovsky är fjärde artisten ut på Wisby Strands mäktiga scen. Detta blir Lisas
första och hett efterlängtade konsert i Visby. Konsertbiljetter bokas på ticnet.se Konserten kan kombineras med en 2-rätters supé som bokas på telefon 0498-65 11 00
För information om Wisby Strand kontakta:

Niklas Sjöblom, VD NMT Management AB
Mobil: 0703-52 60 20
Mail: niklas.sjoblom@wisbystrand.se
För information och pressbilder Lisa Miskovsky:

Lasse Karlsson, United Stage
Tel: 08-555 700 00 Mobil: 0705-55 77 88.
Mail: lasse@unitedstage.se
Med vänliga hälsningar
Niklas Sjöblom
VD, NMT Management AB
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