
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Club	  40	  -‐	  nya	  lördagsnöjet	  i	  Stockholm	  för	  dig	  över	  40!	  
	  
Lördagen	  den	  26	  september	  är	  det	  premiär	  för	  Club	  40	  –	  en	  nöjeskväll	  för	  dans-‐	  och	  
festsugna	  över	  40	  år.	  Varje	  lördag	  kommer	  konceptet	  arrangeras	  på	  le	  Bon	  Palais,	  
Barnhusgatan	  12	  i	  Stockholm.	  
	  
Konceptet	  är	  enkelt	  och	  bygger	  på	  att	  man	  ska	  kunna	  gå	  ut	  och	  umgås	  med	  folk	  i	  sin	  egen	  
ålder	  och	  dansa	  till	  musik	  från	  förr	  och	  nu.	  Club	  40	  arrangeras	  av	  Pigalle	  Evenemang	  och	  
finns	  sedan	  tidigare	  på	  ett	  flertal	  orter	  i	  Sverige.	  Nu	  lanseras	  satsningen	  i	  Stockholm,	  där	  
klubben	  kommer	  husera	  på	  le	  Bon	  Palais	  varje	  lördag.	  
	  
”Valet	  föll	  på	  le	  Bon	  Palais	  eftersom	  lokalerna	  är	  häftiga	  och	  man	  kan	  ta	  in	  många	  gäster!	  
Dessutom	  finns	  det	  dubbla	  dansgolv	  -‐	  ett	  golv	  med	  musik	  från	  70-‐,	  80	  -‐	  och	  90-‐talet	  och	  ett	  
golv	  med	  nutidens	  hits.	  Publiken	  som	  besöker	  våra	  arrangemang	  är	  40+	  och	  värdesätter	  att	  
det	  finns	  en	  nöjeskväll	  med	  fokus	  på	  en	  äldre	  målgrupp.	  Dessutom	  slipper	  man	  träffa	  på	  sina	  
egna	  barn	  i	  baren”,	  säger	  Ullis	  Andersson	  från	  eventbolaget	  Pigalle	  Evenemang.	  
	  
”Vi	  är	  glada	  att	  kunna	  erbjuda	  den	  äldre	  Stockholmspubliken	  en	  egen	  kväll.	  I	  och	  med	  att	  
Club	  40	  redan	  finns	  på	  flera	  orter	  i	  Sverige	  är	  många	  bekanta	  med	  konceptet.	  Vi	  tror	  också	  
att	  många	  kommer	  uppskatta	  att	  det	  går	  att	  köpa	  förköpsbiljetter	  och	  därmed	  slippa	  stå	  i	  
kö”,	  säger	  Per	  Gunne	  på	  Stureplansgruppen	  som	  driver	  le	  Bon	  Palais.	  
	  
	  
Premiär:	  Lördagen	  den	  26	  september	  kl.	  22.	  
le	  Bon	  Palais,	  Barnhusgatan	  12,	  Stockholm.	  
	  
Åldersgräns:	  40	  år.	  
	  
Entré:	  	  
140	  kr	  via	  förköp	  på	  Tickster.com	  http://bit.ly/club40premiär 
	  
160	  kr	  i	  dörren.	  	  
	  
www.club40.se	  
	  
Kontakt:	  Ullis	  Andersson,	  Pigalle	  Evenemang.	  E-‐mail:	  ullis@pigalle.se	  
	  


