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

”Sound of Music”
på Nöjesteatern i Malmö
1-dagsresa
Avgång: 27/1			

Nyinsatt!

Nunnan Maria blir skickad till kapten Georg von
Trapp för att ta hand om hans sju barn. Barnen fattar
så småningom tycke för henne, då hon för in sång,
musik och glädje i huset, något som inte funnits
sedan deras mamma dog flera år tidigare. Georg
tycker inledningsvis inte om Marias påhitt, men blir
gradvis mer och mer betagen i henne. Maria och
Georg gifter sig med varandra, medan nazismen
lurar bakom hörnet. De flyr och gömmer sig i Marias
gamla kloster och får hjälp av nunnorna, som saboterar nazisternas bilar.
Musikalen attraherar fans i alla åldrar! Klassikern
”Sound of Music” kommer till Nöjesteatern i Malmö
och vi ser populära Elisa Lindström i huvudrollen
som Maria.
”Att få spela Maria i Sound of Music har varit en
drömroll för mig som nu blir verklighet. Jag är glad
och tacksam att Julius givit mig detta förtroende och
jag ser verkligen fram emot att ge mig in i musikalens värld!” Elisa Lindström
Musik av Richard Rodgers och text av Oscar Hammarstein II.

Program
Vi kör från Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 14.30 Borrby, kiosken kl 14.35 - Skillinge, torget kl 14.45 - Simrishamn, godsmagasinet kl 15.00 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.15 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 15.35 - Ystad,
Hälsobacken (fd Willys) kl 15.55 - Skurup, E65-rasten kl.
16.15- Svedala, Cirkle K kl 16.30 - vidare till Malmö. Innan
musikalen börjar kl 19.00, njuter vi av en god teatersupé
på Nöjesteatern.

Pris och avgång

27/1		

1195:-

I resans pris ingår: Bussresa och teatersupé samt biljett på främre
parkett till ”Sound of Music”.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

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