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

Eva Rydberg 2018

”Fars Lilla Tös”
Fredriksdalsteatern, Helsingborg
1-dagsresa
Avresa: 1, 8, 15, 22 och 29/7
Vi förflyttar oss till familjen Palms villaträdgård 1926
och tittar in genom lövverket. Där sitter professorskan
Emilie Palm (Mia Poppe) och väntar på sin älskade
make Waldemar (Anders ”Ankan” Johansson). Idag ska
de fira sin ettåriga bröllopsdag.
Matematikprofessorn Waldemar är minst sagt tankspridd och har totalt glömt bort att uppmärksamma
den här dagen. Till och med det faktum att han har
semester har fallit honom ur minnet. Men så snart
han dyker upp blir han vänligen påmind av sin hustru, ”Den här dagen ska vi bara ha för oss själva”.
Men det blir inte alltid som man tänkt sig... Ett brev
dyker upp, flera dagar försent på grund av betjänten
Hermans (Robert Rydberg) slarv. Nu är goda råd dyra!
Waldemars svärföräldrar, överste Rutger Cederstam
(Fredrik Dolk) och hans hustru Matilda (Eva Rydberg)
står snart i farstun. Det gör högst oväntat också
Emilies barndomsvän, författarinnan Hilma (Anna
Norberg) som under manlig pseudonym skriver lätt
ekivoka romaner. Som naturligtvis ingen läser men
de säljer utmärkt. Även Waldemars gamle studentkamrat, advokaten Wall (Kalle Rydberg) anmäler sin
ankomst för att avisera ytterligare en objuden gäst;
kabarésångerskan Amanda Propp (Birgitta Rydberg)
från Tomelilla. Ett yrväder, milt uttryckt....
Vad är det för uppseendeväckande handlingar som
Wall presenterar? Och hur kommer det sig att fröken
Propp fullkomligt ogenerat gör entré och tar för sig
hos paret Palm? Det hela utvecklar sig till en mycket
märklig historia med åtskilliga lustiga turer och osannolika avslöjanden....
2018 är det Jubileumsår på Fredriksdal! Eva Rydberg
firar 25 år som chef och 60 år som artist! Dessutom är
det 100 år sedan som Gisela Trapp skänkte sin egendom Fredriksdal till Helsingborgs kommun!

Program
Uppsamling: Vi kör från Hagestad, g:la Mälarhusvägen kl
12.40 - Borrby, kiosken kl 12.45 - Skillinge, torget kl 12.55
- Simrishamn, godsmagasinet kl 13.10 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 13.25 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 13.50
- Ystad, Hälsobacken kl 14.10 - Skurup, E65-rasten kl 14.30
- Svedala, Circle K kl 14.45 - Malmö, Jägerso travbana
kl15.10 vidare till Helsingborg. Innan föreställningen äter
vi en god middag och själva lustspelet börjar kl 18.00 på
Fredriksdalsteatern.

Pris och avgångar

1, 8, 15, 22 och 29/7			

950:-

I resans pris ingår: Bussresa och biljett till Fredriksdalsteatern
samt middag.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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