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

”Alla tiders Åsa-Nisse”
På Vallarnas Friluftsteater 2022
1-dagsresa
Avgångar 16, 23 och 30/7 samt 6/8
Åsa-Nisse återuppstår i en nyskriven skrattfest på
Vallarna som bjuder på en härlig krock mellan dåtid
och nutid tillsammans med en ensemble full av publikfavoriter på Sveriges vackraste utomhusscen!
När den finurlige och uppfinningsrike Åsa-Nisse
(Mikael Riesebeck) och hans vän Klabbarparn (Kent
Wickell) får sina gevär konfiskerade av landsfiskalen
efter en tjuvjakt, bestämmer sig Åsa-Nisse för att
uppfinna en tidsmaskin och ta sig 70 dagar fram i
tiden och hämta deras vapen.
Men när han och hans fru Eulalia (Annika Andersson) ska prova maskinen tar de hjälp av den godhjärtade men klantige brevbäraren Dag-Otto (Jojje
Jönsson) som naturligtvis ställer till det. Istället för
70 dagar, hamnar dom 70 år framåt i tiden!
I Knohult 2020 är inget sig likt. Den rike affärsmannen Sjökvist (Stefan Gerhardsson) verkar ha köpt
upp hela bygden och hotar dessutom att vräka
Klabbarparns barnbarn Tobias från sin gård. ÅsaNisse och Eulalia dras in i en galen härva av mutor,
missförstånd och skumma affärer. Det blir inte lättare när man adderar den älskvärda men hunsade
äldre damen (Siw Carlsson), en bakverksälskande
polis, en stelbent kommunrepresentant och nymodigheter som mobiltelefoner till kaoset....
Hur ska de rädda gården och bevara bygden? Och
framförallt, kommer de hitta ett sätt att ta sig tillbaka till 1950?

Program
Uppsamling : Vi kör från Hagestad kl 08.10 - Borrby
kiosken kl 08.15 - Skillinge torget kl 08.25 - Simrishamn
godsmagasinet kl 08.40 - Gärsnäs jvgstn kl 08.55 - Tomelilla
jvgstn kl 09.15 - Ystad, OBS, ny påst.plats, Industrigatan vid
f.d. militärparkeringen kl 09.35 - Skurup E65-rasten kl 09.55
- Svedala Circle K kl 10.10 - Malmö, Jägersro kl 10.30, Lund
södra Circle K kl 10.50.
Vi inleder med en mycket god middag på en trevlig
restaurang, innan vi fortsätter till Falkenberg och Vallarnas
Friluftsteater. Föreställningen börjar kl 15.00 och efteråt
sätter vi oss bekvämt i bussen för hemfärd.
Pris och avgång

16, 23 och 30/7 samt 6/8			

1195:-

I resans pris ingår: Bussresa, middag inkl måltidsdryck, kaffe och liten
kaka samt biljett till Vallarnas Friluftsteater.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

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

Varmt välkomna till årets stora skrattfest!
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