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VI BJUDS PÅ THE EAGLES 20 MEST KÄNDA LÅTAR.
HOTEL CALIFORNIA, DESPERADO, TAKE IT EASY,

TAKE IT TO THE LIMIT, ALREADY GONE, M.FL.
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DOLLAN&FRIENDS
A Tribute to The Eagles

IDUNTEATERN  -  UMEÅ FOLKETS HUS 
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Välkommen till en nostalgisk helkväll där vi får höra Dollan & Friends tolka coun-
tryrockens storheter the Eagles. Under kvällen bjuds vi på alla oförglömliga 
pärlor i deras musikskatt.

Dollan & Friends har med stor framgång turnerat med sin show där de hedrar 
The Eagles, ett av 70-talets mest kända band. Överallt där bandet uppträtt har 
det varit slutsålt. Deras show har blivit så populär att de har fått återvända 
till samma stad för en extra spelning efter en kort period. Bandet består av 
professionella musiker, med ett förflutet inom olika genrer. Bandmedlemmarna 
är Patrik Linman, Tomas Fant, Henrik Berg, Eddie Österåker, Stefan Broqvist 
och Johan Hedman. Stämsång är bandets styrka och många anser att bandet 
håller samma klass som originalet. Bland annat sägs det att frontfiguren Patrik 
Linman tolkar Don Henley bättre än han själv!

Konserten är totalt 2,5 timmar lång, inklusive en halvtimmes paus.

 
Med vänlig hälsning
 
Johan Björk
Björk & Boström Sportresor AB
E-post: johan@bjorkobostrom.se 
www.bjorkobostrom.se



har sålt mest skivor 
av alla band i hela världen.
Fler än Beatles, Michael 

Jackson och Elvis.

Hotel California
On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas, rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night.

There she stood in the doorway;
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
‘This could be heaven or this could be Hell’
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor,
I thought I heard them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face.
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (any time of year) you can find it here

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Some dance to remember, some dance to forget

So I called up the Captain
“Please bring me my wine.”
He said, 
“We haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine.”
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
They livin’ it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise)
Bring your alibis

Mirrors on the ceiling
The pink champagne on ice
And she said 
“We are all just prisoners here, of our own device”
And in the master’s chambers
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can’t kill the beast

Last thing I remember
I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
“Relax,” said the night man
“We are programmed to receive
You can check-out any time you like
But you can never leave!”

“Hotel California”, skriven av 
Don Felder, Don Henley och 
Glenn Frey, är en sång av den 
amerikanska rockgruppen Eagles, 
från deras album Hotel California 
från 1976. Låten sjöngs av Don 
Henley och hade  framträdande 
gitarrsolon av Joe Walsh och 

Don Felder. Hotellet som avbil-
das på omslaget är Beverly Hills 

Hotel i Los Angeles.

Ett otal coverversioner på låten 
har gjorts, bland annat av Bob 

Marley och Gipsy King.



PREMIUMPAKET 
PLATINUM
17.30 Restaurang Äpplet.

Förrätt:  Citrongravad torsk, med rökta räkor, forellrom, sojamajonnäs 
 och sparrissallad.

Varmrätt: Viltwallenbergare smaksatt med västerbottensost, 
 serverad med potatispure och gröna ärtor.

               Vin/öl ingår.

 Bästa sittplatser till Eaglesshowen. Raderna 1-12.
 
 Pris: 1.495 SEK + moms.

Dollan&Friends kommer och värmer upp gästerna på Äpplet. 
 

GULDPAKET BALKONG 
OCH GITARRMUSEET
 
18.00 Gitarrmuseet. 

 Guidad tur samt tillgång till egen bar 
 på Gitarrmuseet. Tre snittar och ett 
 glas vin ingår.

19.30   Sittplatser på Balkongen.

 Pris: 995 SEK + moms.

SILVERPAKET 
KONSERT
19.30   Sittplatsbiljetter till Eaglesshowen.

 Biljett: 450 SEK + moms.


