Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

”CATS”
på Malmö Arena
1-dagsresa
Avgång: 1/12
West End uppsättningen av CATS kommer till Malmö
Arena! Andrew Lloyd Webbers succéföreställning
och en av världens mest älskade musikaler, är baserad på T S Eliots ”Cats - de knepiga katternas bok”.
Den hade världspremiär i London 1981 och spelades
sedan där under 21 rekordartade år! På Broadway
spelades den i 18 år och har mottagit många priser
under åren! Sedan världspremiären har Cats visats
i över 30 länder, översatts till 15 språk och setts av
över 73 miljoner människor! Bland höjdpunkterna i
denna klassiska musikal finns låten ”Memory” som
har spelats in av över 150 artister, alltifrån Barbra
Streisand till Barry Manilow.
I London 2015 återförenades det ursprungliga teamet bestående av regissören Trevor Nunn, medregissören och koreografen Gillian Lynne, designern John
Napier och kompositören Andrew Lloyd Webber och
det är denna föreställning som vi nu får se på Malmö
Arena! Den Londonbaserade truppen kompletteras
med den hyllade musikalveteranen Gunilla Backman
i stjärnrollen som Grizabella.
Missa inte tillfället att få se en av de riktigt stora musikalerna som någonsin gjorts!

Pris och avgång

1/12

1595:-

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

Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 15.00 Borrby, kiosken kl 15.05 - Skillinge, torget kl 15.15 - Simrishamn, godsmagasinet kl 15.35 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.50 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 16.10 - Ystad,
OBS ny påst. plats. Industrigatan vid f.d. militärparkeringen kl 16.30 - Skurup, E65-rasten kl. 16.50 - Svedala, Circle
K kl 17.05 - vidare till Malmö. Vi äter en god middag på
en trevlig restaurang, innan musikalen börjar kl 19.30 på
Malmö Arena.
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