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

”Den Lilla Sjöjungfrun”
På Malmö Arena
1-dagsresa
Avresa: 6/3
Sveriges största producent av familjemusikaler, Dröse
& Norberg, presenterar ”Den Lilla Sjöjungfrun - The
Musical”, som har Sverigepremiär i november följt
av Sverigeturné och kommer till Malmö Arena den 6
mars!
Dyk ner under ytan och upplev ett riktigt familjeäventyr när Dröse & Norberg tar sig an H C Andersens
klassiska saga ”Den lille havefrue”. Denna nyskrivna
musikal är full med överraskningar, galna upptåg och
spännande rollkaraktärer!
Musiken och dansen ger en kolossal energiboost till
berättelsen och den sanslöst begåvade ensemblen ger
allt för att historien om den lilla sjöjungfrun ska kännas ända ner i hårbotten. ”Den Lilla Sjöjungfrun - The
Musical” utspelar sig i nutid och här möter vi alla dom
klassiska karaktärerna samt några nya och smått galna
typer. Här finns sjöjungfruns far Kung Moryn, hennes 4
välsjungande och dansande systrar, havshäxan Svetlana och hennes kumpaner Blob & Blob och sist men
inte minst Olauv - en riktigt snygg människokille....
En riktig familjemusikal om en omöjlig kärlek mellan
två skilda världar!

Program
Uppsamling: Hagestad, g:la Mälarhusvägen kl 13.00 Borrby, kiosken kl 13.05 - Skillinge, torget kl 13.15 - Simrishamn, godsmagasinet kl 13.30 - Gärsnäs, järnvägsstationen
kl 13.45 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 14.05 - Ystad,
Hälsobacken kl 14.25 - Skurup, E65-rasten kl 14.45 - Svedala, Circle K kl 15.00 vidare till Malmö Arena där musikalen
börjar kl 16.00.
Pris och avgång

6/3				

925:-

Barnrabatt 0-12 år				-100:I resans pris ingår: Bussresa samt biljett på nedre mittläktare.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

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

Föreställningen varar ca 2 tim och 15 min inkl paus.
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