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

”Djungelboken”

- musikalen, på Malmö Arena
1-dagsresa
Avresa 9/3 - 2019

Dröse & Norberg, Sveriges främsta familjemusikalproducenter, slår till igen! Först kom ”Trollkarlen på Oz”,
sen ”Snövit” följt av äventyret ”Aladdin”. Nu har turen
kommit till den fantastiska historien om Mowgli i
Djungelboken!
I ”Djungelboken - the Musical” blir Mowgli ensam kvar
i en liten by efter det att tigern Shere Kahn anfallit
byn. Mowgli blir sedan ”adopterad” av en liten björnfamilj bestående av pappa Baloo och björnsystrarna
Liv och Lycka. Där trivs han och får lära sig leva tillsammans med alla djuren och naturen.
En dag blir Mowgli utsatt för fara och skyddar sig
med hjälp av eld. Detta tycker pappa Baloo är väldans
läskigt så han skyndar iväg för att fråga sin vän, den
svarta leoparden Bagheera, om råd. Denne blir väldigt
upprörd över att höra att ”människovalpen” använder
eld lite hursomhelst. Bagheeras råd blir att uppsöka
den listige pytonormen Kaa för att få svar på den stora
frågan om vad man ska göra med den lille tvåbeningen Mowgli. Svaret blir tyvärr att Mowgli måste tillbaka
till dom andra pälslösa tvåbeningarna - människorna.
Vad som händer sen kanske man får svar på om man
vågar besöka ”Djungelboken - the Musical”....
Välkomna till ett helt galet djungeläventyr för hela
familjen!

Program

Vi kör från Hagestad kl 10.00 - Borrby, kiosken kl
10.10 - Skillinge, torget kl 10.20 - Simrishamn, godsmagasinet kl 10.35 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl
10.50 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 11.10 - Ystad,
Hälsobacken kl 11.30 - Skurup, E65-rasten kl 11.50 Svedala, Circle K kl 12.10 och vidare till Malmö Arena
där musikalen börjar kl 13.00.
Pris						

Vuxen						895:Barn 0-12 år					795:I resans pris ingår: Bussresa samt biljett på nedre läktare till ”Djungelboken - the Musical”.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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