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

”Annie”

på Nöjesteatern
1-dagsresa
Avresa 19/1 - 2019

2005 spelades musikalen ”Annie” på Nöjesteatern
med Eva Rydberg i rollen som Miss Hannigan och när
den nu åter sätts upp, är det Eva Rydberg som står för
regin. Som Miss Hannigan ser vi denna gången Nanne
Grönvall och Mr Warbucks spelas av Thomas Järvheden. I övriga roller ser vi bland annat Anna Sahlene,
Kalle Rydberg och Fredrik Dolk samt en stor barnensemble!
Musikalen ”Annie” handlar om den föräldralösa flickan
i 30-talets New York som undrar var hennes föräldrar
är och om morgondagen blir en bättre dag. Den lätt
alkoliserade Miss Hannigan, som inte är särskilt förtjust i barn, styr barnhemmet med järnhand och Annie
tar varje tillfälle att rymma. En dag får Annie följa med
hem till miljardären Mr Warbucks. Tillsammans upplever de glädje och Mr Warbucks vill adoptera henne,
men Annie har inte gett upp hoppet om att en dag
återförenas med sina föräldrar.

Program

Musikalen från 1977 har tolkats i flertalet filmer och
på scener runt om i världen. Den är baserad på den
tecknade serien ”Little Orphan Annie” och innehåller
alla element som utgör en succémusikal; bra musik,
glädje, dans och några tårar....

Pris						1150:-

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 Nöjesteatern.

I resans pris ingår: Bussresa, middag samt biljett till ”Annie”.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

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