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”Funny Girl”
På Malmö Opera
1-dagsresa
Avresa: 11/3- 2023
Succén ”Funny Girl” med Sanna Nielsen i huvudrollen
kommer tillbaka våren 2023.
”Funny Girl” är musikalklassikern om Broadway-stjärnan Fanny Brices liv. Hon sjöng och dansade på den
glittriga teaterscenen i New York strax före och efter
första världskriget. Huvudrollen som den skarpsinniga
och roliga Fanny görs av Sanna Nielsen. Vi kommer
även få se stjärnor som Marianne Mörck, Ann-Louise
Hansson och Johan Rabaeus.
Fanny Brice vill inget hellre än att bli scenartist men
ingen tror på henne. Hon är för lång och annorlunda
- hon anses helt enkelt ha ”fel” utseende för att bli köroch balettflicka. Fanny vägrar att ge sig och när producenterna upptäcker att hon sjunger fantastiskt och
dessutom är en komisk talang, börjar hjulen snurra.
Fanny blir storstjärna hos den legendariske Broadwayproducenten Florenz Ziegfeld. Hans ”Ziegfeld Follies”
var sensationella shower med fantastiska kostymer
som lade grunden till Broadways storhet som musikalscen.
Fanny inleder ett stormigt förhållande med Nick
Arnstein, en världsvan professionell gambler som
blir hennes livs stora kärlek. Medan hon gör succé på
Broadway går det allt sämre för hans affärer...
Många minns Barbra Streisands kultförklarade rollporträtt av Fanny Brice från uppförandet på Broadway och
framför allt från den Oscarsbelönade filmen.

Program
Vi kör från Hagestad, g:la Mälarhusvägen kl 13.30 - Borrby,
kiosken kl 13.35 - Skillinge, torget kl 13.45 - Simrishamn,
godsmagasinet kl 14.00 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl
14.15 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 14.35 - Ystad, Industrigatan kl 14.55 - Skurup, E65-rasten kl 15.15 - Svedala, Circle
K kl 15.30 vidare till Malmö. Vi äter en god middag på en
trevlig restaurang innan föreställningen börjar kl 18.00 på
Malmö Opera. Vi har biljetter i bästa kategorin på mittparkett!

Pris och avgångar

11/3 - 2023				

1450:-

I resans pris ingår: Bussresa och biljett på mittparkett till ”Funny
Girl” , middag inkl. dryck samt kaffe med liten kaka.
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