STOCKHOLM 22-24/2

SÅ SOM I HIMMELEN
Vi upplever 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. I huvudrollerna ser
vi musikalvärldens nya stjärnskott Philip Jalmelid, världsstjärnan Malena Ernman, Morgan Alling, skådespelarna och musikalstjärnorna Anders
Ekborg, Sara Jangfeldt och Christopher Wollter samt den nya talangen Tuva B Larsen.
Höstens stora musikalupplevelse – en påkostad och hjärtevärmande föreställning fylld av skratt, tårar, kärlek, dans och sång!

Dag 1 Skellefteå - Stockholm 77 mil

Avresa från Skellefteå Busstation 08.00. Vi stannar för raster på lämpliga platser och beräknas anlända Stockholm ca. 20.00.

Dag 2 Stockholm

Fritt under förmiddag. Föreställningen är kl. 15.00. Bussen kör till och från föreställningen, som spelas på Oscars. Våra platser är kategori A på
1:a balkong på raderna 3-5. Föreställningen pågår under 2 timmar och 55 minuter inkl paus. Åter till vårt centrala hotell för egna aktiviteter.

Dag 3 Stockholm - Skellefteå 77 mil

Frukost och avresa ca. kl.09.30. Vi stannar för raster på lämpliga platser under vår resa norrut. Åter i Skellefteå ca. 21.30.
FAKTA Stockholm. 3 dagar
PRIS/person i tvåbäddsrum: 3 895:enkelrumstillägg: 930:-. Frivilligt tillägg avbeställningsskydd ( gäller vid sjukdom mindre än 30 dagar före avresa) : 200:- /pers.
Grupprabatt: Vid bokning av min. 15 personer: 150:-/person av resans pris.
I priset ingår:
Modern turistbuss Skellefteå - Stockholm t/r. Logi i tvåbäddsrum på centralt hotell under 2 nätter inkl. frukost.
Biljett till föreställning enl. spec. Reseledare.
OBS!: Biljett till föreställning 895:-/pers återbetalas ej vid avbokning mindre än 30 dagar före avresa.
HOTELLFAKTA
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, 112 27 STOCKHOLM. www.nordicchoicehotels.se. 08-692 52 00
Fotograf Mats Bäcker / Maryam Barari
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