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KABE fyller 60 år
Kom och fira med oss 17-20 augusti 2017!
2017 är det 60 år sedan Kurt Blomqvist byggde sin första husvagn i
småländska Tenhult och lade grunden till dagens framgångsrika KABE.
Det har varit 60 fantastiska år och vi hoppas att du som är KABE-ägare
vill vara med och fira detta tillsammans med oss!
17-20 augusti hyr vi hela Elmia i Jönköping och anordnar en hejdundrande jubileumsfest
för alla KABE-vänner. Du som var med redan för tio år sedan, när vi fyllde 50, minns förstås känslan och gemenskapen när hela det stora Elmia-fältet fylldes av rödvita husvagnar och husbilar. Nu gör vi det igen!
KABE-”camping”
Kom med din egen KABE-husvagn eller KABE-husbil och fira jubileumshelgen med nya
och gamla KABE-vänner. Tillsamman skapar vi världens största KABE-uppställningsplats!
Exklusiv KABE-mässa
Vi tjuvstartar höstens mässor med en exklusiv visning av KABEs alla nyheter inför 2018.
Våra lokala återförsäljare är på plats och du kan ta del av rikligt fina mässerbjudanden.
Aktiviteter för stora och små
Jubileumshelgen bjuder på aktiviter för både stora och små. Följ med på fabriksvisning i
KABEs husvagns- och husbilfabriker i Tenhult.
Mat, artister och underhållning
Festligheterna börjar redan på torsdagskvällen, 17 augusti, när vi öppnar området för
inkörning och samlas för After Work-häng med DJ och Charlotte Perrelli på scenen.
På fredagen kör vi en fartfylld show och vi fortsätter på kvällen med standup-comedy, DJ
och livemusik.
KABEs officiella jubileumsdag är lördagen 19 augusti. Ladda för en fantastisk fest med
jubileumsmiddag, underhållning och dans till populära Barbados. Vi avslutar kvällen med
ett färgsprakande jubileumsfyrverkeri.
Hela programmet för jubileumshelgen presenteras på vår hemsida kabe.se. Där finns
också all information om hur du bokar och köper dina biljetter till de tre fullspäckade och
festliga jubileumsdagarna. Bokningen öppnar i mitten av januari, men reservera redan nu
dessa datum!
VARMT VÄLKOMMEN!

PS:

Är du ännu inte KABE-ägare? Besök din lokala återförsäljare och hitta din husvagn eller husbil från KABE så ses vi på Elmia i Jönköping 17-20 augusti 2017!
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Preliminärt program
Torsdag 17 augusti
Inkörning
Fabriksvisningar					
After work-mat 					
Underhållning med Charlotte Perrelli
DJ
Fredag 18 augusti
Mässa – förhandsvisning av KABE 2018
Lunchrestaurang öppen				
Fabriksvisningar					
Show med High Chaparall och
Trollkarl Jimmy Svärdhagen
After work-mat 					
Standup-comedy
Underhållning av Cotton Club
DJ
Lördag 19 augusti
Mässa – förhandsvisning av KABE 2018
Lunchrestaurang öppen				
Fabriksvisningar					
Födelsedagsfirande från utomhusscenen med
barnkören Nova, Norrahammars musikkår och
inbjudna gäster
Tårta & kaffe eller saft
Jubileumsmiddag och underhållning
Dans till Barbados
Jubileumsfyrverkeri med ljuseffekter
DJ

Buss förbokas
Valfritt, förbeställning, kostnad tillkommer

Valfritt, kostnad tillkommer
Buss förbokas
Valfritt, förbeställning, kostnad tillkommer

Valfritt, kostnad tillkommer
Buss förbokas

Söndag 20 augusti
Hemresedag
Pris för hela festhelgen:
Vuxna, 19 år och över 895 kr per person
Ungdomar 12-18 år
495 kr per person
Barn, 11 år och under
Gratis
I priset ingår inträde till området och mässhallarna. Uppställning av ekipage 17-20 augusti (ingen
el, ej plats för markis eller förtält). Buss till Tenhult och fabriksvisning. Kaffe och tårta, middag
lördag kväll (exkl. dryck) samt underhållning torsdag–lördag. After work-mat torsdag och fredag
ingår ej (förbeställes) ej heller lunch fredag och lördag (ingen förbeställning krävs). Dryck köps i
barerna av varje gäst och ingår inte i priset.
Med reservation för ev. slutförsäljning, felskrivningar och ändringar i programmet.

