Sällan har kritikerna och publiken
varit mer enade – musikalhistoria
har skrivits!
En av svensk filmhistorias mest
älskade filmer har blivit
hjärtevärmande musikal som får
dig att skratta, gråta & sjunga med.
Den musikaliska mästaren Fredrik Kempe har komponerat musik som ger nytt liv till Kay
Pollaks prisbelönta historia om dirigenten som återvänder till sin barndomsby och tar över
den lilla kyrkokören, där han lär känna byns alla färgstarka karaktärer. Med värme och
intensitet skildras den resa som påbörjas när vänskapsband knyts, nya fiendskap uppstår
och kärlek börjar spira.

Idel beröm har haglat över musikalen som jämförts med storheter som DUVEMÅLA och CHESS.
Ensemblen har lovordats för sina skådespelarprestationer, sånginsatser, sin energi och individualitet.
I huvudrollerna ser vi musikalvärldens nya och hyllade stjärnskott Philip Jalmelid och Tuva B Larsen,
världsstjärnan Malena Ernman, folkkära Björn Kjellman/Morgan Alling, musikalstjärnorna och
skådespelarna Anders Ekborg, Sara Jangfeldt, Christopher Wollter m fl, Körens övriga sångglada
medlemmar gestaltas av bl a Kajsa Reingardt, Rikard Björk, Thérèse Andersson Lewis, Linus Eklund
Adolphson m.fl. Allt detta uppbackat av en stor orkester och ensemble, i regi av Markus Virta. Upplev
SÅ SOM I HIMMELEN på Oscars´s – en musikalpärla att älska och hänföras av!

19 11 02 Så som i himmelen – Oscarsteatern, Stockholm.
Pris:

1.295:-/person inkl. egen tid på sta´n.

07.15

Avresa från Hällestad.

07.30

Avresa från Finspång.

08.20

Avresa från Norrköping.

10.20 ca.

Ankomst till Stockholm, avsläpp vid Lejonbacken.
Egen tid på sta´n till shopping & lunch.

14.15

Bussen hämtar upp vid Lejonbacken för färd mot Oscarsteatern.
Den som vill tar sig till teatern på egen hand.

15.00

Föreställningen börjar och pågår i cirka 2 h & 55 min inkl. paus. Biljetter på parkett rad 12-14.

18.15

Bussen avgår från teatern.

20.45 ca.

Åter i Norrköping.

21.15 ca.

Åter i Finspång.

21.45 ca.

Åter i Hällestad.

Hållplatser – Så som i himmelen 19 11 02
07.15

Hällestá Buss, garaget

07.20

Sonstorp, hpl Grytgölsvägen (innan bageriet)

07.21

Sonstorp, hpl Bangrindarna

07.30

Finspång, hpl Myrmalmskiosken

07.31

Finspång, hpl Bergska skolan

07.35

Finspång, hpl Finspångs station

07.36

Finspång, hpl Gröna vägen (Päronträ´t)

07.40

Finspång, hpl Laduvägen (Netto)

07.42

Finspång, hpl Skatglädjen (Ica Hårstorp/Taxi Finspång)

07.45

Finspång, hpl Bävervägen

07.46

Finspång, hpl Risinge Kyrka

07.50

Finspång, hpl Butbro korset (vid 51:an)

07.55

Vistingekorset, hpl Vistinge

07.56

Svärtinge, hpl Ryssnäs

08.00

Svärtinge, hpl Skarsätter (vid affären)

08.20

Norrköping, Resecentrum hållplatsläge C3-C6

08.40

Strömsfors, infotavlan

09.05

Nyköping, Good Morning hotell

10.20 ca. ankomst till Stockholm, avsläpp på Lejonbacken

