Världens första allsångsdeckare!
Skuld & gröna skogar – julspecial!
Visst är vi väl många som älskar att sjunga allsång. På
Skansen, på Liseberg och i Knarrhults hembygdsgård.
Och visst är vi lika många som gillar att ägna ledig tid
åt mordgåtor. I böcker, på TV och ihop med Leif G W.
Sedan finns förstås dom, som tycker att allsång är
mördande tråkigt! Dom är speciellt välkomna till oss.
”Skuld och gröna skogar” är nämligen världens första
allsångsdeckare. Den skulle kunna heta: ”Sjung om
du törs!” Föreställningen handlar inte bara om en
knasig mordhistoria, utan också om att tillsammans
med oss, klämma i för kung och fosterland och sjung!
Monica Forsberg och Peter Flack har hittat på en närmast olöslig, men skrattframkallande
intrig. Handlingen utspelar sig på 50-talet i Sverige. Sångerna som vi ska sjunga allihopa
tillsammans, är också välkända för alla er som var med då. Och var ni inte med då, så kan
ni dom i alla fall. Och om ni inte kan dom i alla fall, så får ni ett litet häfte med alla texter.
Hoppas ni vill komma till oss. Utan publik, är det ju så att säga ”dö-fött”.
I rollistan hittar vi: Hasse Andersson, Monica Forsberg, Marie Kühler, Peter Flack,
Peter Kjellström, Amanda Flack och en ganska så brottsbenägen orkester.
Innan föreställningen serveras Hjalmars Revysupé i Restaurang Brevensgården.

-Skagen canapè.
-Helstekt fläskfilé med calvadossås, varma grönsaker, pommes de risolé.
-Punchparfait med hallonsås inklusive kaffe.

Datum: fredag 1 november 2019.

Pris: 1.260 kr/ person.
Biljetter finns på: parkett rad 5-9.

I resans pris ingår: *bussresa, *revysupé samt teaterbiljett.
13.00

Ankomst Brevens Bruk, 3-rätters revysupé serveras innan föreställningen.

15.30

Föreställningen börjar. Föreställning cirka 2,5 timmar inklusive paus.

18.15/18.30 Bussen rullar hem efter föreställningens slut.

Hållplatser - Hjalmar, Skuld & gröna skogar–Julspecial!
11.00

Norrköping, Resecentrum hållplatsläge C3-C6

11.15

Svärtinge, hpl Skarsätter (vid affären)

11.20

Vistingekorset, hpl Vistinge

11.25

Finspång, hpl Butbro (vid 51:an)

11.30

Finspång, hpl Bävervägen

11.31

Finspång, hpl Skatglädjen (Ica Hårstorp/ Taxi Finspång)

11.32

Finspång, hlp Storängsskolan (Ängslyckan)

11.35

Finspång, hpl Laduvägen (Netto)

11.36

Finspång, hlp Gröna vägen (Päronträ´t)

11.37

Finspång, hpl Finspångs station

11.40

Finspång, hlp Bergska skolan

11.41

Finspång, hpl Myrmalmskiosken

11.42

Finspång, hpl Mellangrind

11.55

Sonstorp, hpl Grytgölsvägen (vid gamla bageriet)

12.00

Hällestad, hpl kyrkan

12.10

Prästköp

12.15

Ljusfallshammar, hpl Högamon

12.35

Hjortkvarn, mackplan

