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Thriller - Live
Hyllning till Michael Jackson!
på Malmö Arena
den 10/2 - 2018
Thriller - Live är en spektakulär och högoktanig
show som hyllar en av världens största underhållare
någonsin - The King of Pop, Michael Jackson!
För att ge liv åt den sensationella dansen och det
distinkta soundet inkluderar showen en bländande
koreografi samt otroliga multimedia effekter!
Föreställningen levererar hits non-stop i över två
timmar och framförs av en fantastiskt begåvad ensemble och liveband! Hits som ”I want you back”, ”I´ll
be there”, ”Can you feel it”, ”Rock with you”, ”Beat it”,
”Billie Jean”, ”Earth Song”, ”Thriller”, ”Bad” och många,
många fler....
Thriller - Live börjar med en rad hits från unge
Michael Jacksons tid med The Jackson 5 samtidigt
som det visas originalklipp från den tiden på LEDskärmar. Efterhand tar den 35 man starka ensemblen
publiken steg för steg genom den otroliga karriär
som gjorde honom till en av de största i världen!
Hela föreställningen formligen exploderar i ”Thriller” som är rustik och kyrkogårdsliknande, innan den
fantasiska finalen med ”The Best of Jacko”!
Följ med på en musikalisk resa genom Michael Jacksons liv!

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 15.30 Borrby, kiosken kl 15.35 - Skillinge, torget kl 15.45 - Simrishamn, godsmagasinet kl 16.00 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 16.15 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 16.35 - Ystad,
Hälsobacken (fd Willys) kl 16.55 - Skurup, E65-rasten kl.
17.15- Svedala, Statoil kl 17.30 - vidare till Malmö. Vi äter
en god middag på en trevlig restaurang innan showen
börjar kl 19.30 på Malmö Arena.
Pris och avgång

10/2		

1195:-

I resans pris ingår: Bussresa och middag samt biljett på nedre
läktare.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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