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Konferansier:

Arrangør:

Paul-Ottar Haga

Stiklestad Nasjonale Kultursenter søndag 25. januar 2004 kl. 1700.
Utstillingen åpnes kl. 1530 og fortsetter etter showet.
Pris kr 100 pr. billett • Enkel servering • Billetter selges på følgende steder. STJØRDAL: Schiefloe Optikk: Torgkvartalet,
Tlf. 74824429 • LEVANGER: Lindex: Magneten, Tlf. 74028820 • VERDAL: Tilbords: Amfisenteret, Tlf. 74076425 •
STEINKJER: VIC: Zebrasenteret, Tlf. 74163622 The Body Shop: Globus Storsenter, Tlf. 74134057 • STIKLESTAD: Kultursenteret, Tlf. 74044200

Årets store bryllupsvisning

Stor bryllupsutstilling

Konferansier Paul-Ottar Haga loser deg gjennom årets romantiske
og moderne brudekjoler med tilhørende utstyr. Vi viser også
selskapsantrekk, gifteringer/smykker, morgengaver, undertøy, briller
og blomster-dekorasjoner. Tar du med en venninne, forlover, eller
kanskje din mor, viser vi også lekre selskapsantrekk som passer til
den store begivenheten. På billetten kan du vinne ett av
15 gavekort med samlet verdi over kr 18 000.

Et vellykket bryllup krever god planlegging. Under årets
bryllupsshow har vi samlet en rekke utstillere som presenterer
alt du trenger til bryllupet. Snakk med ekspertisen om alt fra
brudebuketter til vakker bord-oppdekking, brudemakeup, bil til
brudeparet, bryllupslokaler og bryllupskaker. Kanskje finner du
også noe du ønsker deg til gavebordet. En stor foto-utstilling
med brudebilder blir også vist.

