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Jill Johnson - Simply the Best 
Cirkus  

Jill har turnerat sedan 14 års ålder, har över 30 år på scenen, 
släppt 20 egna skivalbum och dessutom otaliga samarbeten 
med nationella och internationella artistkollegor som t.ex. 
Rascal Flatts, Lionel Richie, Mauro Scocco, Doug Seegers, 
Ronan Keating, Miriam Bryant och många fler. Jill är dessutom 
Grammis-vinnare och Kristallen-vinnare för både bästa 
programledare och för hennes helt egna TV- program ”Jills 
Veranda”. Hon har även tilldelats Hans Majestät Konungens 
medalj ”Litteris Et Artibus” för framstående konstnärliga 
insatser inom svenskt musikliv. 
 

Bussen startar från våra hemorter och går mot huvudstaden 
Stockholm. Väl framme intar vi en 2-rätters middag på 
Restaurang Långholmen för att sedan bege oss till Cirkus och 
se föreställningen som börjar klockan 15:00. 

Vår hemresa sker direkt efter det att föreställningen är slut 
och alla har samlats i bussen. 

 

Alla låtarna ni vill höra från Jills rika katalog är med, blandat 
med spännande val från olika genres som förstärker Jills story. 
För även om hennes hjärta på många sätt klappar allra mest 
för countrymusiken där hon med sin jordade känsla alltid 
berör magiskt och kraftfullt, så hyser hon också kärlek och 
nyfikenhet för flera andra genrer och uttrycksformer.  

Därför kommer ni i denna show även att bjudas på en 
genreöverskridande kavalkad av Jills absoluta musikaliska 
favoriter blandat med de stora låtarna och arrangemangen. 
Allt detta framfört av Jills handplockade orkester, tillika 
Sveriges absolut bästa musiker under ledning av Stefan 
Brunzell. 

Detta är en show som inte bara bjuder in till fest med en 
briljant artist. Det är en extraordinär upplevelse för alla er 
som älskar att bli bjudna på storslagen underhållning, 
inklusive kvällens jubilerande och SJÄLVKLARA STJÄRNA Jill 
Johnson….eller som ni själva kommer att märka… 

Hon är ”Simply The Best”! 

 
Med reservation för ev. ändringar 
 

Välkomna med på resan! 

 

    Avresa: 11/3 2023 
 
Pris: 1 895:- pp 
 
 

Avgångstider: 
08:20 Skärblacka Eskilsvägen 23  
08:55 Linköping, Fjärrbussterminalen 
09:30 Norrköping, Resecentrum C3-C6 
10:20 Nyköping, Brukslagarvägen  
10:50 Vagnhärad, Möbelaffären 
 

 
 

I resans pris ingår: 
    - Bussresa 
    - Bussvärdinna 
    - 2-rätters middag (exkl. dryck) 
    - Biljetter på främre läktare rad 5-9 
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