
Button Town News Nr. 3 
Två Pop-Up-Öppet Innan Säsongsöppning!

Som vi berättat om tidigare, öppnar vi en ny verksamhet: Button 
Town Arts. Inom ramen för Button Town Arts öppnar vi så småning-
om också en Art Store, där du kan inhandla mindre konstverk och 
ta med dig hem direkt. Vi vill kunna vara en plats där du kan hitta 
spännande alternativ till att pryda ditt hem och trädgård - eller när 
du letar efter något intressant och vackert att ge bort som gåva.

Invigningen är den 28 maj, men redan under påskhelgen kommer 
cafégäster att kunna njuta av (och köpa med hem om man vill) Mar-
gareta Forslunds vallmoblommor. Vi kommer även att ha ett urval 
av Margaretas vackra och unika ringar i fasettslipad aluminium hos 
oss. För dig som är extra intresserad, finns också möjlighet att köpa 
hennes helt otroliga konstponcho hos oss. Hör i så fall av dig.

I påsk har vi öppet i fyra dagar; 15 april - 18 april. Då kommer vi att erbjuda en speciell påskvåffla med 
räkröra, varmrökt lax, kokt ägg, rödbetssallad och med en köttbulle på toppen - vi hoppas ni kommer att 
gilla den!

I år kommer vi dessutom att ha öppet på Valborgsmässoafton och första maj! Vi hoppas att kunna bjuda 
på ett mysigt alternativ med levande musik, pyssel för barnen och Fiskdamm (eller kanske Fiskälv). 
Självklart ordnar vi en brasa också. 

Så här ser sommarens arrangemangskalender ut - ytterligare artister kan tillkomma. Biljetter kom-
mer att släppas under april. Nyhetsbrevets prenumeranter kommer att ha förtur. 

28/6  MOONLET och CORNELIA
4/6 GREENFREAKS
11/6 LOUISE HOFFSTEN
16/6 QUIZ med LARS-HENRIK PAMP
18/6 ALABAMA LOVESNAKES
30/6 QUIZ med PAMP
7/7 SING ALONG ON BUTTON TOWN
9/7 TALLMOE
14/7 QUIZ med PAMP
16/7 PLURA
21/7 SING ALONG ON BUTTON TOWN
22/7 JACOB HELLMAN
28/7 QUIZ med PAMP
30/7 Artist under bokning just nu. 
4/8 SING ALONG ON BUTTON TOWN
6/8 MATS RONANDER, med ALABAMA LOVESNAKES

SING ALONG ON BUTTON TOWN!

Alexandra Larson är sommarens 
Sing-along-ledare hos oss. Alex-
andra är en väletablerad skön-
sjungande musiker och artist som 
kompas av Bunch of Relationes 
- ett gäng rutinerade musiker med 
garanterat sväng. 


