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Nu öppnar hela Kungsportshuset upp igen!  
Nu öppnar Kungsportshusets alla våningar upp igen och i eventarenan på andra och tredje plan 
kommer det att bjudas på upplevelser av varierande slag med underhållning, mat & dryck som 
gemensamma nämnare. På entréplan flyttar Ulf Wagner med team in och lanserar i samarbete 
med Kungsportshuset den nya krogen Wagners Bistro, där menyn kommer att bytas ofta och 
där det ska gå att sitta hela kvällen - eller bara titta in och ta något i baren.   
 
Som så många andra verksamheter stängdes också 
Kungsportshuset i mars 2020 och när nu restriktionerna  
ett och ett halvt år senare har lättat öppnar hela huset 
upp igen.  
 
I eventareanan är ett gästspel med Christmas by 
Wallmans först ut. Här kommer Wallmans karismatiska 
stjärnor servera en julinspirerad meny samtidigt som de 
levererar en show av bästa klass, både från scen och 
runt om i arenan.  
 

- Det är spännande att äntligen få öppna igen och det känns som att det är något helt nytt när vi nu 
fyller Kungsportshuset med liv igen. Vi jobbar intensivt med alla förberedelser och har stort fokus 
på julshowen med Wallmans samtidigt som vi har många spännande spår för andra upplevelser vi 
kommer att fylla huset med framöver, säger Frida Jonson, ansvarig för Kungsportshuset. 

 
På entréplan öppnar något helt nytt på Göteborgs kroghimmel när Ulf Wagner och hans team i samarbete 
med Kungsportshuset slår upp portarna till Wagners Bistro. En vinbistro där Ulfs stora passion för vin 
tydligt framgår samtidigt som det kommer att lagas riktigt bra mat.   
 

- Egentligen skulle jag varva ner och ta det lite lugnt, men så fick jag ett erbjudande att få göra 
precis vad jag ville… som en sammanfattning av ett långt liv i maten och vinets tjänst, öppnar jag 
nu en bistro tillsammans med Kungsportshuset i Göteborg och ser fram mot att få träffa gäster 
igen – längtar efter att få känna pulsen av en fylld restaurang, säger Ulf Wagner. 

 

Wagners Bistro öppnar den 7 oktober. Christmas by Wallmans har premiär den 19 november och spelar 
till den 18 december.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Frida Jonson, ansvarig Kungsportshuset, frida.jonson@wallmansgroup.com 
Ulf Wagner, ulf@wagnersbistro.se  
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Om Kungsportshuset 

Kungsportshuset är en av stans mest spektakulära mötesplatser – med ett unikt läge på 
Kungsportsplatsen i hjärtat av Göteborg. 

À la carte-restaurangen Wagners Bistro, som ligger på entréplan, är en vinbistro med en meny med en 
palett av smaker och med en tydlig passion för vin. Här huserar en av landets absolut bästa krögare och 
tillika sommelier, Ulf Wagner med det som sammanfattas med bistro, vin och bar.  

Eventarenan med sin unika design och känsla har sin entré i tornet och huserar på andra och tredje 
våningen. De spektakulära lokalerna i kombination med det bästa inom ljud & ljus skapar perfekta 
förutsättningar för galor, dinnershower, kick-offer, event och nattklubbsupplevelser.  

Följ vad som händer i Kungsportshuset på hemsidan, skapa ditt nästa företagsevent i de unika lokalerna 
– eller kom förbi och smaka på något gott från menyn – varmt välkommen!  

Adress: Östra Larmgatan 18, Göteborg 

www.kungsportshuset.se 

 

 


