Efter succén med The Phantom of
the Opera är det nu dags för Peter
Jöback att göra huvudrollen i
musikalen Häxorna i Eastwick!
Musikalen produceras i
samarbete med en av världens
största musikalproducenter –
Cameron Mackintosh.
Denna humoristiska musikal bygger på John Updikes kultfilm Häxorna i Eastwick med Jack
Nicholson, Michelle Pfeiffer, Cher och Susan Sarandon i rollerna.
Peter Jöback ser ni i rollen som den förmögna och fullständigt oemotståndliga Darryl Van
Horne – mannen som dyker upp när tre väninnor, uttråkade av sina trista småstadsliv och
berusade av lite för starka martinis, fördriver tiden med att drömma om den perfekta
mannen.
De tre kvinnorna, som på olika sätt är missnöjda med män men också väldigt olyckliga utan
dem. Men vad kvinnorna inte vet är att de leker med elden. Är det verkligen en slump att
Darryl dyker upp som ett blixtnedslag i den lilla pittoreska staden och är han i själva verket så
underbart charmig och förtjusande som det från början verkar? En efter en förförs kvinnorna
av hans mystiska sätt, och plötsligt väcks oförklarliga krafter till liv i kvinnorna och oanade
vändningar tar vid…

19 11 16 Häxorna i Eastwick – Cirkus, 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 Cirkus.
Den som vill tar sig till teatern på egen hand.

15.00

Föreställningen börjar och pågår i cirka 2 h & 40 min inkl. paus. Biljetter på läktare rad 5-8.

18.00

Bussen avgår från teatern, via upphämtning vid Lejonbacken.

20.45 ca.

Åter i Norrköping.

21.15 ca.

Åter i Finspång.

21.45 ca.

Åter i Hällestad.

Hållplatser – Häxorna i Eastwick 19 11 16
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

