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

”West Side Story”

på Malmö Opera
1-dagsresa
Avresa 28/9

Jets och Sharks slåss om makten över gatorna i en
stad som kan vara New York, Paris eller Malmö. Tony
försöker lämna gänglivet med Jets bakom sig. Han
förälskar sig i Maria som mot sin vilja är bortlovad till
Chino i Sharks. Men det är lätt att hamna i ett gäng.
Det är nästa omöjligt att ta sig ur ett - levande.
West Side Story med musik av Leonard Bernstein, text
av Arthur Laurents och Stephen Sondheim och koreografi av Jerome Robbins, är lika brännande aktuell
nu som när den hade premiär på Broadway 1957. Den
nominerades till sex Tony Awards och vann två. Låtar
som ”Maria”, ”I natt” och ”Jag är vacker” har blivit evergreens, kända långt utanför musikalkretsar. Filmatiseringen från 1961 med Nathalie Wood som Maria och
Richard Beymer som Tony vann tio Oscar, bland annat
för Bästa film.
Samtidigt som Malmö Operas uppsättning går upp på
den stora scenen, börjar regissören Steven Spielberg
förberedelserna för en ny filmatisering.
Missa inte tillfället att få se en av världens mest kända
musikaler!

Program

Vi kör från Hagestad kl 14.20 - Borrby, kiosken kl 14.30
- Skillinge, torget kl 14.40 - Simrishamn, godsmagasinet kl 14.55 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.10
- Tomelilla, järnvägsstationen kl 15.30 - Ystad, Hälsobacken kl 15.50 - Skurup, E65-rasten kl 16.10 - Svedala,
Circle K kl 16.30 och vidare till Malmö. Vi äter en god
middag på en trevlig restaurang innan musikalen
börjar kl 19.00 på Malmö Opera.
Pris						1095:I resans pris ingår: Bussresa, middag samt biljett på till ”West Side
Story”.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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