Premiär 30/5:

Punk Royale först ut på Royal Park Sthlm Bakficka
På lördag tar Punk Royale över Royal Park Sthlm:s uteservering med Jocke Almqvist i
spetsen. Samarbetet är en inledning på ett av många gästspel som kommer ske på Royal
Park Sthlm under sommaren. Besökarna utlovas livekonserter med svenska artister och
andra överraskningar under hela sommaren.
-

Vi välkomnar alla i besöksnäringen att delta och det finns fler möjligheter för andra
aktörer som behöver hålla igång verksamheten i dessa svåra tider. Det är fantastiskt
att få hit innovativa Punk Royale i sommar, och många fler överraskningar utlovas,
säger entreprenören Ulrich John, ägare av Royal Park Sthlm och verksamheten på
destinationen samt initiativtagare av Royal Park Hospitality & Education Hub Sthlm.

I Coronakrisens spår har Royal Park Sthlm nyligen etablerat sig som besöksnäringens första
innovationshub och utbildningscenter för alla korttidspermitterade, varslade och arbetslösa.
Vi vill skapa nya affärsmöjligheter och bjuder därför in alla aktörer i branschen. Syftet är en
hub för kunskapsutveckling och utbildning i kombination med nätverkande och innovation, i
ett första steg för att omvandla hela besöksnäringen. Royal Park Sthlm bjuder nu in aktörer
och artister att få gästspela och nyttja den stora utomhusytan med utsikt över Brunnsviken,
den nybyggda scenen i trädgården och göra fler innovativa gästspel i samarbete med Royal
Park Sthlm Bakficka.
På lördag 30 maj är Jocke Almqvist och gänget från Punk Royale först ut att göra ett
kulinariskt gästspel på uteserveringen i trädgården, med sitt koncept ”Total överkörning”.
Konceptet består av 20 annorlunda rätter i sann Punk Royale-anda med tillhörande
dryckespaket.
- Vi ser fram emot att dra igång sommarens gästspel på Royal Park med ett fyrverkeri av
högkvalitativa råvaror i utflippade presentationer med plasthandskar och diverse annat skoj,
säger Jocke Almqvist, grundare och kreativ ledare på Punk Royale.

Gästspelen med olika restauranger och aktörer kommer att köras under hela sommaren. På
scenen i vad som kallas Royal Park Sthlm Bakficka och terrassen kommer flera svenska
artister uppträda. Artisterna kommer också kunna livestreama för alla sina fans som inte har
möjlighet att närvara. Bakfickan blir ett unikt koncept – konserter för endast 40 personer i
taget där alla har minst två meter emellan sig.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Grönberg, eventansvarig
Tel: 0735 45 81 45, e-mail: christoffer@royalparksthlm.com
Caroline Edelstam, informationsansvarig
Tel: 0706 98 72 23, e-mail: caroline.edelstam@royalparksthlm.com
www.royalparkhospityalityhub.se

Information och priser
Total Överkörning inkluderar:
• Middag à 20 serveringar
• Dryckespaket à 8 serveringar
• Sittningstider 17:30-18:00 samt 20:00-20:30
• Entré till Royal Park Sthlm:s Bakficka för efterspel
2 495 SEK per person
Total Överkörning & Övernattning inkluderar:
• Total Överkörning samt 1 natt i Superior Dubbelrum
• Frukost
• Access till Haga Health Club
• Pris Total Överkörning
2 995 SEK per person
Anmälan: https://bit.ly/3e8WX2R

Royal Park Hospitality Hub Sthlm är ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm.
Genom en innovationsplattform för fysisk- och digital utbildning i kombination med
relevanta nätverk utvecklar vi tillsammans effektiva lösningar och skalbara affärsmodeller
som bidrar till en hållbarframtid inom turism- och besöksnäringen.
www.royalparkhospitalityhub.se

