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MUSIKALEN GHOST
6/10, 27/10, 17/11 & 1/12 2018

GHOST handlar om New York-paret
Molly och Sam som lever ett lyckligt
liv tillsammans. Efter en dramatisk
händelse förändras plötsligt allt och
Sam, fast mellan två världar ställs inför en uppgift där han med hjälp av ett
medium Oda Mae, måste hitta ett sätt
att skydda Molly. GHOST lämnar ingen
oberörd och musikalpubliken får ta del
av en berättelse om sorg, lycka, mystik och odödlig kärlek.
Den Oscarsvinnande kärlekshistorien i
90-talsfilmen GHOST kan i höst upplevas
live. Med låten ”Unchained melody” från
filmens ikoniska drej-scen, som grund har
Dave Stewart från popgruppen Eurythmics tillsammans med hitskaparen Gelnn
Ballard komponerat låtar som vackert bär
fram storyns dramatik, humor, häpnandeväckande illusioner och kärlek.
Huvudrollsinnehavarna är några av
sång- och musikalscenens starkast lysande stjärnor. ”Sam Wheat” spelas av
den mångfacetterade sångaren Peter
Johansson som gjort otalet stora roller i
musikaluppsättningar. Vi ser den danska
musikalstjärnan Maria Lucia Heiberg
Rosenberg som ”Molly Jensen”. Det excentriska mediet ”Oda Mae Brown” spelas
av sångerskan och pop-artisten Gladys
Del Pilar Bergh som ständigt framträder
i många olika sammanhang likväl nationellt som internationellt. I rollen som Carl
Bruner ser vi musikalstjärnan Bruno Mitsogiannis som de senaste åren synts i
flera stora musikalers huvudroller.
”Som alltid med all riktigt bra underhållning så behövs det en bra story i grunden. GHOST har en fantastisk kärlekshistoria som inte liknar någon annan, en
berättelse om hur kärleken till en annan
människa lever kvar i oss även i livet efter
detta” förklarar regissören Anders Albien.
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Reseprogram
Vi åker kl 08.00 från Örebro, för övriga
påstigningar se nedan. Vi beräknas att
vara i Stockholm kl 11.00.

Datum

På resan till Stockholm serverar vi kaffe
och fikabröd. Väl uppe i Stockholm finns
tid för att äta lunch.

I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
•
Kaffe och fikabröd på resan till
Stockholm
•
6/10 Musikalbiljett på parkett,
rad 13-17
•
27/10 Musikalbiljett på parkett,
rad 13-17
•
17/11 Musikalbiljett på parkett,
rad 12-16
•
1/12 Musikalbiljett på parkett,
rad 13-17
•
Landgång med dryck på hemvägen (ej vid övernattning)
•
En mycket trevlig upplevelse

Föreställningen börjar kl 15.00 och pågår
i X tim. Det är gångavstånd från centrala
Stockholm till China teatern. Alla tar sig till
teatern själva. Adressen är Berzelli Park
9.
Vi hämtar Er direkt efter föreställningens
slut. På resan hem serverar vi vår berömda ”lindbergare” landgång med dryck.
Övernattning
När Ni åker med Lindbergs Buss kan
Ni välja mellan dagtur eller med övernattning. Hotellet heter Radisson Blu
Royal Viking och ligger centralt vid
järnvägsstation.
För Er som väljer att stanna kvar en natt i
Stockholm, gäller följande:
Ni checkar in på Radisson Blu Royal Viking Hotel (granne med Centralstationen
och Arlanda Express). Hotellet kan inte
garantera rummen förrän kl 15.00. De
försöker dock att få dem klara tidigare.
Efter föreställningens slut tar man sig på
egen hand tillbaka till hotellet.
På söndagen hämtar vi upp Er och shoppingresenärerna på Cityterminalen kl
15.30 eller kl 19.00. Var uppmärksam och
titta på monitorerna från vilken gate bussarna går ifrån.

6/10, 27/10, 17/11, 1/12
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Tidtabell
07.25 Kumla, Resecentrum hpl G
07.40 Adolfsberg, hpl Korskyrkan
07.50 Västhaga, Circle K /
Scandic Hotell
08.00 Örebro, Resecentrum hpl A
08.25 Götlunda, Fårtallen
vid värdshuset
08.40 Arboga, Circle K Bensingatan
11.00
Ankomst Stockholm,
Cityterminalen

Priset för resa i turistbuss, kaffe och
fikabröd, musikalbiljett och övernattning på Radisson Blu Royal Viking är
fr. x xxx:-. Ring för information!
Önskas övernattning
ring 019-31 50 50 för bokning!

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs vår särskilda resevillkor.

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

