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

”Såsom i Himmelen”
På Malmö Opera
1-dagsresa
Avresa: 15, 21/5 och 5/6 -2022
Efter succén på Oscarsteatern kommer nu den omåttligt populära musikalen ”Såsom i Himmelen” till Malmö
Opera!
Fredrik Kempe tonsätter den gripande historien om
dirigenten Daniel Daréus, som efter ett sammanbrott
plötsligt avbryter sin internationella karriär och återvänder till sin barndomsby. Han behöver tystnad, lugn
och ro. Det dröjer inte länge förrän han övertalas att
tacka ja till att ta över spillrorna av den lilla kyrkokören
och där tar hans liv plötsligt en vändning när han lär
känna byns färgstarka karaktär; den charmiga kassörskan Lena, den traditionsbundne prästen Stig och hans
fru Inger, den kuvade Gabriella, den strikta diakonissan
Siv, den kärlekstörstande pensionären Olga och den
härliga, överoptimistiska cykelhandlaren Arne. I dem
möter Daniel vänner, fiender men hittar även kärleken.
I huvudrollen som Daniel ser vi musikalartisten Fredrik
Lycke och i övriga roller Ester Hedlund, Jenny Holmgren, Rolf Lydahl, Åsa Fång m fl samt en stor orkester
och ensemble i regi av Edward af Sillén.
Kay Pollaks film ”Såsom i Himmelen” sågs av drygt 1,4
miljoner svenskar på bio, fick 8 Guldbagge-nomineringar, 1 Oscarsnominering för Bästa utländska film
och hela världen tog historien om den lilla kören till sitt
hjärta!
Spellängd ca 3 timmar inkl paus.

Program
Uppsamling 15/5 och 5/6 : Hagestad, g:la Mälarhusvägen
kl 12.25 - Borrby, kiosken kl 12.30 - Skillinge, torget kl 12.40
- Simrishamn, godsmagasinet kl 12.55 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 13.10 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 13.30
- Ystad, OBS. Ny påst.plats. Industrigatan vid f.d. militärparkeringen kl 13.50 - Skurup, E65-rasten kl 14.10 - Svedala,
Circle K kl 14.25 vidare till Malmö Opera. Vi äter en god
räksmörgås i foajén med kaffe och kransekage som avslutning, innan musikalen börjar kl 16.00.
Uppsamling 21/5: Hagestad, g:la Mälarhusvägen kl 14.25
- 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, OBS.
Ny påst.plats. Industrigatan vid f.d. militärparkeringen
kl 15.50 - Skurup, E65-rasten kl 16.10 - Svedala, Circle K kl
16.25 vidare till Malmö Opera.
Vi äter en god räksmörgås i foajén med kaffe och kransekage som avslutning, innan musikalen börjar kl 18.00.
Pris och avgångar

15,21/5 och 5/6			

1295:-

I resans pris ingår: Bussresa och biljett på mittparkett, kat A till
”Såsom i Himmelen” samt räksmörgås, kaffe och kransekage.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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