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

”Sound of Music”
På Malmö Opera
1-dagsresa
Avgång: 11/12
Nunnan Maria blir skickad till kapten Georg von
Trapp för att ta hand om hans sju barn. Barnen fattar
så småningom tycke för henne, då hon för in sång,
musik och glädje i huset, något som inte funnits
sedan deras mamma dog flera år tidigare. Georg
tycker inledningsvis inte om Marias påhitt, men blir
gradvis mer och mer betagen i henne. Maria och
Georg gifter sig med varandra, medan nazismen
lurar bakom hörnet. De flyr och gömmer sig i Marias
gamla kloster och får hjälp av nunnorna, som saboterar nazisternas bilar.
Musikalen attraherar fans i alla åldrar! Klassikern
”Sound of Music” är kanske världens mest kända
musikal, älskad av generationer. Med sina många
välkända hits är det en berättelse för alla åldrar om
musikens glädje, om att hitta sin väg i livet och att
våga stå upp mot orättvisor.
Det stora genombrottet kom med filmen från 1965
med Julie Andrews som Maria och Christopher
Plummer som von Trapp. Den anses än idag vara
filmhistoriens största musikalsuccé.
Den odödliga musiken har framförts om och om
igen av stjärnor som Shirley Bassey, John Coltrane
och Lady Gaga - ett pärlband av klassiker som Do Re
Mi, My favorite things och Edelweiss.
I Malmö Operas uppsättning ser vi Frida Modén
Treichl som Maria och Michael Jansson som Georg
von Trapp. För regin svarar Heinrich Christensen,
som senast i Malmö satte upp Monicas vals på
Malmö Stadsteater.

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 14.30 Borrby, kiosken kl 14.35 - Skillinge, torget kl 14.45 - Simrishamn, godsmagasinet kl 15.00 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.15 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 15.35 - Ystad,
Industrigatan vid f.d. militärparkeringen kl 15.55 - Skurup,
E65-rasten kl. 16.15- Svedala, Statoil kl 16.30 - vidare till
Malmö.
Innan musikalen börjar kl 18.00, njuter vi av en god räkmacka exkl. dryck i foajen och i pausen står kaffe o kransekage framdukat .

Pris och avgång

11/12		

1350:-

I resans pris ingår: Bussresa, räkmacka exkl. dryck innan föreställningen, kaffe och kransekage i pausen samt biljett klass A
på mittparkett.
OBS. Vaccinpass erfodras
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