
VÄLKOMMEN TILL 2017 ÅRS GITARRSHOW!
Åren går men intresset för the Great Scandinavian Guitarshow består och det känns fantastiskt roligt! Som vanligt vill vi 

tillsammans med er göra denna show till den bästa! Årets tema är e�ektpedaler eller stompboxar som de populärt kallas. Alla 

sorter är välkomna, vintage, retro och nytillverkade. Så rota fram era gamla Ibanez tubescreamers och MXR pedaler för nu kan 

det bli intresse för dessa. Vi ser fram emot en välbesökt show tillsammans med er utställare. Utan er hade det aldrig blivit 

denna stora upplevelse så ta med er något extra att visa upp, att värderas, beundras eller helt enkelt säljas. Vi kommer även i 

år att som krydda med liveband på scenen – (Austin Texas) med The Star Chiefs. Vi har ju skippat Clinics med artister då vi 

anser att det drar attraktionskraften från själva showen och det viktiga kundmötet. Välkomna att ställa ut på Skandinaviens 

största mässa för Vintage-instrument – gitarrer, basar, förstärkare, mandoliner och Ukuleles, pedaler, egna handbyggda 

skönheter, Pickuper, noter, böcker, tidskrifter samt tillbehör och delar i en salig och skön blandning. Vintage, secondhand 

och nytt!

Gitarrshowens öppettider:
Fredag 27 okt 16.00 - 20.00: Inlastning kvällstid

Lördag 28 okt 08.00 - 09.30: Inlastning morgon

Lördag 28 okt 10.00 - 17.00: Showtime

Söndag 29 okt 10.00 - 16.00: Showtime 

 

Borden är 140 x 70 cm och får i princip placeras hur man önskar om utställargrannen tillfrågas och tillåter (variationer på

bordsstorlekar kan förekomma då vi hyr in 130st bord och leverantören erbjuder inte alltid rätt storlekar). 2 stolar ingår. 

2 biljetter per utställare. Dvs 2 deltagarbiljetter godkännes, ej �er. Om �er önskas, betalar man entré-priset!

Det är ej tillåtet att slå sej ihop med andra företagare för att dela bordspriser, varje utställare betalar sina bord. Önskemål att 

stå vid kollegor mottages givetvis. OBS att detta är en TYST Show, för allas trevnads skull. Vi förbehåller oss rätten att helt 

enkelt kasta ut den eller de utställare som ej respekterar detta – utan pardon eller återbetalning!

Detta är ett arrangemang av The Great Scandinavian Guitarshow
Det vill säga:  Anders Anderson, Janne ”Halkan” Hallquisth, Svenne Hellsten.

Bordsbokning: Anders Anderson, tel: 070-56 335 59, mail: anders.boogie@gmail.com 

Arrangemangsfrågor: Janne ”Halkan” Hallquisth tel: 08-641 49 70

Praktiska ting: Svenne Hellsten tel: 08-642 64 75

Varmt välkomna till årets Great Scandinavian Guitarshow 2017!
För mer info: www.scandinavianguitarshow.se
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 The Great Scandinavian Guitar Show
Skandinaviens största Vintagemässa!

29-30 Oktober 2017, Fryshuset, Stockholm
Norra Hammarbyhamnen, Mårtendalsgatan 2-8, 120 06 Stockholm

Övrigt:
Caféservering och underhållning i entréplan. 

Gitarrshowen 1 tr ned i matsalen.


