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

”Broarna i
Madison County”
på Slagthuset i Malmö
1-dagsresa
Avresa 13/10

Francesca Johnson, en kvinna från Italien, som gift
sig med en amerikansk soldat, bor med sin familj på
en gård i Winterset i Iowa. Robert Kincaid jobbar som
fotograf på tidningen National Geographic och är
i Madison County för att fota de berömda broarna.
Francescas familj är bortrest och Robert stannar till
vid hennes hus för att fråga efter vägen till den sjunde
bron, Roseman Bridge. Här tar en av filmhistoriens
mest omtalade kärlekshistorier sin början...
”Broarna i Madison County” musikalen är baserad på
Robert James Wallers bästsäljande roman med över
15 miljoner böcker sålda över hela världen och filmen
med samma namn blev en av filmhistoriens största
succéer när den kom 1995 med Meryl Streep och Clint
Eastwood i huvudrollerna. Musikalen vann flera Tony
Awards när den gick på Broadway 2014.
I Sverigepremiären spelas huvudrollerna av Viktoria
Tocca och Daniel Sjöberg, bl a kända från succéföreställningen ”Från Broadway till Duvemåla”.

Program

Vi kör från Hagestad kl 15.00 - Borrby, kiosken kl 15.05
- Skillinge, torget kl 15.15 - Simrishamn, godsmagasinet kl 15.30 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.45
- Tomelilla, järnvägsstationen kl 16.05 - Ystad, Hälsobacken kl 16.25 - Skurup, E65-rasten kl 16.45 - Svedala,
Circle K kl 17.00 och vidare till Malmö. Vi äter en god
middag på en trevlig restaurang innan musikalen
börjar kl 19.30 på Slaghuset.
Pris						1195:I resans pris ingår: Bussresa, middag samt biljett på främre parkett till
”Broarna i Madison County”.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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