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Efter att ha följt utvecklingen av pandemin i Sverige och Västra Götalandsregionen ser vi 
ingen möjlighet att genomföra våra planerade evenemang Mardrömmen innan Halloween 
och Halloween på Bruket på utsatt datum. De redan tidigare framflyttade evenemangen 
kommer alltså att flyttas fram ännu en gång. Vi väljer då att lägga dessa evenemang 
under Halloween 2021 som sitt ursprungsdatum. Samma förutsättningar som vid tidigare 
framflyttade evenemang gäller.

- Vi måste ha en fortsatt respekt för pandemin, vi väljer därför att göra ännu en 

framflyttning av våra Halloweenevenemang. Om vi kan medverka för att förhindra 
eventuell smittspridning ska vi givetvis göra det. Nu ser vi ljust på framtiden genom att 
gå på sparlåga under våren fram till sommaren. Med det sagt hoppas vi istället på att 
kunna ha en sensommar och höst fylld med evenemang för våra kunder. Vi har stora 
planer för sommaren och håller alla tummar och tår för att vi åter igen ska få underhålla 
våran publik, säger grundaren och konstnärliga ledaren Victor Daggberg 

Mardrömmen innan Halloween - flyttas till 2021-10-30 
Evenemanget kommer att flyttas i sin helhet till helgen vecka 43. Det kommer att starta 
19:00 tiden kommer vara 1 timma och 15 minuter. Därefter kommer man ha möjlighet att 
gå direkt till liveupplevelsen Halloween på Bruket, då första turen startar 20:30.


Halloween på Bruket - flyttas till 2021-10-30 och 2021-10-31 
Evenemanget kommer att flyttas i sin helhet till 2021-10-30 och 2021-10-31. 


Ni som bokat biljetter i RÖD skräcknivå kommer att flyttas till lördagen 2021-10-30 med 
samma tider som ni bokat.


Ni som bokat biljetter i GRÖN och ORANGE skräcknivå kommer att flyttas till söndagen 
2021-10-31.


O.B.S! Dubbelkolla vilka tider ni får på er nya biljett. Tiderna kan komma att ändras något.


Detta gäller tillsvidare! 
Smofa vill förtydliga att detta är planering i skrivande stund. Vi kan inte rå för om 
världsläget förändras ytterligare och det införs nya restriktioner som vi måste planera 
efter. Men om så är fallet tar vi den planeringen då och kommer med ytterligare ett 
pressmeddelande. Tillsvidare, ta hand om er.


Bästa hälsningar från Smofa. 
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