Vinn biobiljetter till musikalfilmen Cats!
Nu tävlar vi ut 20 stycken biobiljetter till den nya filmen.

Den Oscar®belönade regissören Tom Hooper (The King’s Speech, Les Misérables), tar Andrew Lloyd Webbers musikal "Cats” till
vita duken i en banbrytande filmatisering med ikonisk musik, fantastiska skådespeare, dansare i världsklass, spektakulära
miljöer, ny teknologi och alla tänkbara dansstilar.
"Cats" är en av de musikaler som visats längst i West End (21 år) och på Broadway (18 år). Den hade världspremiär på New
London Theatre 1981 och är mångfaldigt prisbelönad med bland annat sju Tony Awards. Sedan premiären har den spelats för 81
miljoner människor i över 50 länder och på 19 språk. Den anses vara en av de mest framgångsrika musikalerna någonsin.
I rollerna ser man bl.a. James Corden, Dame Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson och Taylor Swift.
Nu tävlar vi ut 20 stycken biobiljetter till filmen! Vi kommer att välja ut tio vinnare som får två biljetter var.
Allt du behöver göra för att vara med och tävla är att maila ditt svar på nedanstående fråga samt din postadress till
info@folkofolk.se Skriv "Tävling Cats" i ämnesraden. Vi behöver ditt svar senast den 9/2 2020. Vinnarna presenteras här.

Tetraförpackningen har hela fem gånger mindre påverkan på miljön än
glasflaskor och är lätt att platta till så att den tar mindre plats i sophanteringen.
Dessutom är den tillverkad av en förnybar källa. Vilken?
1. Säd
X. Bambu
2. Träfibrer från skog
Lycka till!

3 viner i klimatsmart tetra:

Expedition Torrontés Chardonnay
Systembolagsnummer: 6259

69,00 kr
Expedition Torrontés Chardonnay har en trevlig smak med en
fruktsötma som balanseras väl av vinets fräscha syra. I
smaken finns toner av päron, tropisk frukt, blommor och
citrus.
Passar bra som sällskapsvin eller till fiskrätter, sallader eller
pasta med fisk och skaldjur.

AUSSIE Kangarouge Shiraz
Systembolagsnummer: 6451

72,00 kr
AUSSIE Kangarouge Shiraz är medelfyllig, eldig och generös
med välbalanserad blåbärskaraktär och en trevlig eftersmak
med inslag av svartpeppar, mynta, lakrits och eucalyptus.
Stor, varm och fruktig med inslag av blåbär, vanilj och
eucalyptus.
Vinet kan avnjutas både med och utan mat och bör serveras
lite svalare för att fullt få fram sin bäriga och fräscha karaktär.

AUSSIE Great White Chardonnay
Systembolagsnummer: 6449

72,00 kr
Aussie är ett av Sveriges bäst säljande vinvarumärken på 1liters tetra och nu har den fått ett nytt, fräscht utseende!
Vinet är medelfylligt och smörigt med tropisk fruktighet, tydlig
druvkaraktär och lång mjuk eftersmak.

