malmö
Sound of Music, Nöjesteatern

Den klassiska musikalen om nunnan Maria som blir skickad till kapten Georg
von Trapp för att ta hand om hans sju barn. Som Maria ser vi Elisa Lindström
och rollen som kapten von Trapp spelas av Christoffer Wollter.
Avresa endags: 30/9, 18/11 Pris: 1595:- Ingår: Bussresa, biljett, middag
Avresa tvådagars: 13/10, 11/11 Pris: 2695:- Ingår: Bussresa, logi på
Radisson Blu Malmö, 3-rätters middag på hotellet, biljett till Sound
of Music på Nöjesteatern

Kanske går världen att förändra? Innebär begreppet tradition en samling
oföränderliga läror som går i arv genom generationerna? Eller är traditionen
en berättelse som (måste) utvecklas över tid? Det är frågor som upptar den
fattige mjölkutköraren Tevje i Jerry Bocks klassiska musikal med klezmerinspirerad musik. Det är också frågor som sysselsätter vår samtid. Spelman
på taket regisseras av Orpha Phelan i spetsen för samma konstnärliga team
som på Malmö Opera tidigare kreerat Jenufa och Bohème. Stefan Solyom
som är musikaliskt ansvarig dirigerar och i rollen som den av tvivel plågade
Tevje ses Philip Zandén.
Avresa: 14/10, 25/11, 20/1 Pris: 1795:- Ingår: Bussresa, biljett, middag

stockholm
3 dagar Avresa: 27/10, 17/11, 15/12
Ingår: Bussresa, övernattning i 2-bäddrum inkl frukost,
stadsrundtur, reseledare. Pris: 2595:- (tillägg för biljetter)
Tomas Ledin, Cirkus

Han är tillbaka! En av Sveriges mest älskade artister intar åter scenen med en
nyskapad musikalisk käftsmäll till show. En lika klassisk som modern upplevelse,
där Tomas alla odödliga hits står i centrum.
Biljetter (795:-) bokade till 27/10, 17/11
Brolle, Göta Lejon

Se Brolle i ”Elvis, Cash,The Killer and me”, en 90 minuters fartfylld show med
det bästa inom musik och underhållande skådespeleri. Tretton musiker och
artister med Brolle i spetsen tar oss med på denna musikaliska resa genom
50-, 60- och 70-talen. Det blir rock, pop, gospel, sång, humor och anekdoter
i ett rasande tempo.
Biljetter (795:-) bokade till 27/10
Mamma Mia The Party, Tyrol

Först kom musikalen. Sedan kom filmen. Nu börjar partyt. Du kliver rakt
in i en Mamma Mia-värld med en ny story, en annorlunda upplevelse, som
tar vid där filmen slutar och Mamma Mia The Party börjar. En läcker medelhavsbuffé står uppdukad.
Biljetter (1340:-) bokade till 27/10, 17/11
The Book of Mormon, Chinateatern

The Book of Mormon är mirakelmusikalen från South Park-skaparna och
kompositören bakom Disneysuccén Frost. Överöst med priser och hyllad
som en frälsare av den komiska musikalgenren är den Broadways största
succé under 2000-talet.
Biljetter efter förfrågan
After Dark ”This is it”, Oscarsteatern

När Christer Lindarw och Lasse Flinckman tillsammans startade After Dark
förändrade de underhållningsscenen i Sverige med de banbrytande scener
som deras shower innehöll.This is it är den ultimata farvälföreställningen som
summerar deras fantastiska livsverk, makalösa shownummer och hisnande
upplevelser.
Biljetter efter förfrågan
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Spelman på Taket, Malmö Teater

operan, OSLO
Norges huvudstad ligger mellan Oslofjorden
och skogsområdet Nordmarka. Läget erbjuder
en ovanlig blandning av pulserande stadsliv och
sköna naturupplevelser. En härlig kortresa på
två dagar där vi får en stadsrundtur i Oslo och
får njuta av skön musik på Operan.
2 dagar Avresa: 27/10, 8/12, 2/3, 24/3, 21/4, 26/5, 2/6
Ingår: Buss, förmiddagskaffe dag 1, logi i 2-bäddsrum,
frukost, biljett, avslutningsmiddag, reseledare
Pris: 2995:27/10 Operan Barberaren i Sevilla

Rossinis välkända och humoristiska opera Barberaren i Sevilla
är tillbaka – full av intriger, infall och fångande musik.
8/12 Baletten Nötknäpparen

Den klassiska baletten Nötknäpparen är jultradition för liten
och stor.
2/3 Operan Tosca

Under våren 2018 får vi uppleva Puccinis populära opera Tosca,
som tar oss med in i en värld med politisk oro, tortyr och
obarmhärtigt maktspel.
24/3 Operan Lucia di Lammermoor

Donizettis opera tar oss med till förfallna slottsgångar och mörka
hemligheter. Lucia di Lammermoor är ett psykologiskt drama
om inre och yttre demoner.
21/4 Operan La Traviata

Giuseppe Verdis vackra La Traviata är ett angrepp på hyckleri,
men också en livsbejakande fest av mänsklig värdighet, medkänsla
och skaparkraft.
26/5 Baletten Svansjön

Svansjön med Tjajkovskijs odödliga musik räknas som baletten
över alla baletter.
2/6 Operan Don Giovanni

Mozarts opera om världshistoriens störste förförare. Don Giovanni är alltid klar för nya erövringar.
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