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MUSIKALEN
SÅ SOM I HIMMELEN
9/2, 9/3, 23/3 2019

Höstens stora musikalupplevelse – en
påkostad och hjärtevärmande föreställning fylld av skratt, tårar, kärlek,
dans och sång!

Reseprogram
Vi åker kl 08.00 från Örebro, för övriga
påstigningar se nedan. Vi beräknas att
vara i Stockholm kl 11.00.

Datum:

I höst återuppstår magin på Oscarsteaterns scen i en musikalversion av Kay och
Carin Pollak och med nyskriven musik av
Fredrik Kempe, en av landets starkaste
musikaliska begåvningar. Med i musikalen är även Gabriellas sång (S. Nilsson/P.
Bäckman) som låg på Svensktoppen i
otroliga 68 veckor. Fredrik tonsätter den
gripande historien om världsdirigenten
Daniel Daréus som efter ett sammanbrott
plötsligt avbryter sin internationella karriär
och återvänder till sin barndomsby. Han
behöver tystnad, lugn och ro. Det dröjer
inte länge förrän han övertalas att tacka
ja till att ta över spillrorna av den lilla kyrkokören och där tar hans liv plötsligt en
vändning när han lär känna byns färgstarka karaktärer: den charmiga kassörskan
Lena, den traditionsbundne prästen Stig
och hans fru Inger, den kuvade Gabriella, den strikta diakonissan Siv, den kärlekstörstande pensionären Olga och den
härliga, överoptimistiska cykelhandlaren
Arne. I dem möter Daniel vänner, fiender
och där hittar han kärleken.

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
•
9/2 Musikalbiljett på parkett,
rad 13-14
•
9/3 Musikalbiljett på parkett
rad 13-14
•
23/3 Musikalbiljett på 1:a
balkong rad 1-3
•
Landgång med dryck på hemvägen (ej vid övernattning)
•
En mycket trevlig upplevelse

I huvudrollerna ser vi musikalvärldens
nya stjärnskott Philip Jalmelid, världsartisten Malena Ernman, folkkäre Morgan
Alling, skådespelarna och musikalstjärnorna Anders Ekborg, Sara Jangfeldt och
Christopher Wollter, den nya talangen
Tuva B Larsen m fl samt en stor orkester
och ensemble, i regi av Markus Virta.
Övriga medverkande: Rikard Björk, Linus
Eklund Adolphson, Kajsa Reingardt, Thérèse Andersson Lewis, Karolin Funke,
Joakim Jennefors, Kristin Lidström, Magnus Loftsson, Klara Nilsson mfl.

Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

Föreställningen börjar kl 15:00. Det är
gångavstånd från centrala Stockholm till
Oscarsteatern. Alla tar sig till teatern själva. Adressen är Kungsgatan 63.
Vi hämtar Er direkt efter föreställningens
slut. Föreställningen pågår i ca x tim.
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:
Incheckning på hotellet Radisson Blu
Royal Viking. Hotellet kan inte garantera
rummen förrän kl 15.00. De försöker dock
att få dem klara tidigare.

9/2, 9/3, 23/3

Pris per person
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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

Efter föreställningens slut tar man sig på
egen hand tillbaka till hotellet.
På söndagen hämtar vi upp Er och shoppingresenärerna på Cityterminalen kl
17.00. Var uppmärksam och titta på monitorerna från vilken gate bussarna går
ifrån. Vi är åter i Örebro kl 19.30.
Priset för resa i turistbuss, kaffe och
fikabröd, teaterbiljett och övernattning
på Radisson Blu Royal Viking är fr. x
xxx:-.
Önskas övernattning
ring 019-31 50 50 för bokning!
E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs vår särskilda resevillkor.

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

