Några av Sveriges främsta artister till Trädgårn i november
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Göteborgs livescen väcks till liv med
konceptet ”En kväll med” – gästas av
Sveriges artistelit
A Star Entertainment presenterar stolt ”En kväll med” på Trädgår’n i Göteborg
som under sju kvällar i november kommer att gästas av flera av Sveriges
främsta artister, såsom Albin Lee Meldau, Uno Svenningsson, Magnus
Carlsson, Johan Glans, David Batra, Marika Carlsson och Robin Paulsson.
Premiär den 5 november.
”En kväll med” är ett koncept som gör det möjligt att återigen få njuta av

liveframträdanden endast med sittande platser och en väldigt begränsad
kapacitet i en form anpassad till rådande läge. På ett alldeles unikt sätt får
publik och artister äntligen chansen att mötas igen!
-Att återuppväcka kulturscenen känns både viktigt och roligt för oss på Rasta
Kulturrestauranger. Vi kan inte nog tacka alla inblandade parter för det
engagemang som möjliggjort att liveuppträdanden äntligen kan ta den där
viktiga platsen i våra liv igen. Det har varit saknat! Säger Alexander Alomar
Olsson hos arrangören A STAR Entertainment.
”En kväll med” har premiär den 5 november 2020 och sätts upp under sju
kvällar i november.
Schema
5.11 David Batra
6.11 Uno Sveningsson
7.11 Marika/Robin
13.11 Johan Glans
14.11 Magnus Carlsson (ex Alcazar & Barbados)
21.11 Albin Lee Meldau
22.11 Albin Lee Meldau
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Rasta Group Aktiebolag är ett svenskt familjeföretag med
serviceanläggningar, restauranger, hotell, fastigheter, pubar och nattklubbar

runtom i Sverige.
Rasta Group bedriver idag 6 affärsområden. Rasta, Arenarestauranger,
Kulturrestauranger, A Star, Gastropubar samt fastigheter. Huvudkontoret
ligger i Göteborg
Idag finns Rasta i 25 orter i Sverige och längs de flesta landsvägarna runtom i
landet.
Anläggningarna omfattar restauranger, butiker, hotell samt kompletterande
verksamheter som Burger King, Espresso House, OKQ8, Preem och Cirkle K.
Tönnebro är den nordligaste anläggningen och Rasta Hallandsåsen den
sydligaste.
Under 2019 förvärvades Brändåsen, det byggdes också nytt hotell i Götene.
Arenarestaurangerna innefattar all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på arenorna Nya Ullevi & Gamla Ullevi.
I Kulturrestauranger bedrivs restaurangrörelserna Skansens Restauranger
med ett flertal restauranger, kiosker, fastfoodenheter, fest- och
konferensvåningar, bland annat Solliden, Högloftet och Nyloftet. Kungliga
Dramatiska Teaterns restauranger, med bland annat Frippe och
Dramatenterrassen. Haga Forum i Hagaparken samt Trädgår’n i Göteborg och
Rådhuskällaren i Malmö. Sedan 2017 bedrivs även sommarklubben Port Du
Soleil på Trädgår´n.
Från 2018 bedrivs också Gastropubarna Old Beefeater Inn samt John Scott's
Gamla Ullevi, båda belägna i Göteborg.
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