
Invigningsprogram lördagen den 29 aug 2009

Välkommen in till invigningshelgen
den 29-30 augusti. Vi har öppet 
mellan 10.00-18.00. Vi hjälper dig 
med alla frågor gällande 
träning och medlemskap. 

Du får även möjlighet att 
bekanta dig med våra frä-
scha ochnybyggda lokaler, 
samt träffa våra trevliga 
instruktörer och leve-
rantörer mm. Så missa 
inte denna otroliga helg 
full av överraskningar och 
fördelaktiga priser på 
träning.

         Varmt välkomna!

läs mer på www.lifeclub.se

10.00 Slår vi upp portarna för vår nya fräscha träningsanläggning I 
   Nol! Clownerna Honky och Tonky hälsar barnen välkomna med 
   ballong djur och tokiga upptåg samtidigt som våra anställda visar er   
   runt på anläggningen. Dalblads, Better Boys och Gasp finns även på 
   plats med mycket förmånliga priser.

11.00 Barnen välkomnas till att prova på cirkusskola med några utav 
   Sveriges bästa cirkusartister. 
12.00  Ales kommunstyrelseordförande Jarl Karsson Inviger anlägg
   ningen tillsammans med Joe Laberos luftakrobat Maria Zeniou.
13.00 Prova på luftakrobatik med Maria Zeniou och grupptränings
   potpurri med några utav Sveriges främsta instruktörer, välj att med 
   verka eller bara njuta av att titta på.
14.00 Barn föreställning med Marionett och ansiktsmålning
15.00 Bucketeers kända från tv programmet Rampljuset uppträder 
  och Milla Floryd visar en kort yogaklass i vår runda yoga sal.  
16.00 Än en gång välkomnas ni att medverka eller bara njuta ett pot
   purri av olika gruppträningsklasser.
17.00 Dragning av vinnaren från skrapkupongerna och dragning av 
   en vinnare från de som köpt guldkort under dagen. Se till att vara på 
   plats så ni inte missar er vinst!! 
18.00 Stänger vi för dagen!!

Vår fantastiske pianist Olle Eilestam underhåller hela dagen i foajén 
med sin flygel. Eftersom vi på Life vill att det ska finnas något för alla så 
har vi även en massör och en nagelskulptör på plats.  Dessa kommer 
även fortsättningsvis att finnas på anläggningen så passa på att boka 
en tid, fina rabatter under dagen!!
 För er som vill prova vår gym, kondition och styrkeavdelning har vi 
extra instruktörer på plats dagen efter invigningen som visar er våra 
maskiner och hjälper er att komma igång med träningen!! 

  Invigningshelg 29-30 augusti
    för hela familjen


