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Jesus Christ Superstar

på Malmö Arena med Peter Jöback o Ola Salo
På Malmö Arena
1-dagsresa
Avgång 19/2 - kvällsföreställning

Äntligen är det dags för fenomenen Peter
Jöback och Ola Salo att stå på samma scen.
Tillsammans kommer de att spela huvudrollerna, Jesus och Judas i den hyllade rockmusikalen Jesus Christ Superstar som skrevs
1970 av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice.
Peter Jöback och Ola Salo har under decennier hyllats för sina musikaliska begåvningar. De har båda
skördat stora framgångar genom åren och anses
idag vara två av Sveriges absolut främsta artister.
De har tidigare endast gjort ett gemensamt framträdande i Melodifestivalen andra chansen 2015,
ett oerhört uppskattat och hyllat artistnummer. Nu
ska de för första gången uppträda tillsammans i en
stor produktion. Jöback gör rollen som Jesus och
Salo som tidigare gjort rollen som Jesus i flera uppsättningar av Jesus Christ Superstar iklär sig denna
gång rollen som Judas.
Uppsättningen blir en unik musikalisk sammansättning där två av landets främsta artister, tillsammans
med stor ensemble, möts i en föreställning som är
specialanpassad för de stora arenorna.
En uppsättning som saknar tidigare jämförelser!
Genom åren har Jesus Christ Superstar framgångsrikt spelats runt om i världen i såväl opera- som
musikalformat. För regi och scensättning står den
erkände regissören Fredrik ”Benke” Rydman.
Föreställningen är på orginalspråket engelska.
OBS. Skynda att boka! Senast den 28/9. OBS

Program
Uppsamling: Vi kör från Hagestad ,Gamla Mälarhusvägen
164 kl.15.20 - Borrby, kiosken kl.15.30 - Skillinge, torget
kl.15.40 - Simrishamn, Godsmagasinet kl.15.55 - Gärsnäs,
Jvgst kl.16.10 - Tomelilla Jvgst. kl 16..30 - Ystad, Industrigatan, vid f.d. militärparkeringen kl.16.55 - Skurup, E-65 Rasten
kl.17.15 - Svedala, Motell kl.17.30 och vidare till Malmö. Vi
äter en god middag på trevlig restaurang innan musikalen
som börjar kl 20.00 på Malmö Arena.
Obs! Vi har högsta klass på biljetter på sektion A14 o A15.

Pris och avgång

19/2 					

1695:-

I resans pris ingår: Bussresa, middag inkl. lättöl el. vatten och kaffe m.
liten kaka samt biljett av högsta klass till Jesus Christ Superstar.

Vi har endast 50 biljetter.
Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
Hagestad Touring AB
Gamla Mälarhusvägen 164 * S-276 45 Löderup
Tel +46(0)411-52 41 75
info@hagestadtouring.se * www.hagestadtouring.se
Pg 35 21 11 - 9 * Bg 5804 - 3266

