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Idag har musikalen spelats i över tjugo länder och

baseras på Whoopi Goldbergs Hollywoodfilm (Sister

Act,1992). Whoopi Goldberg tog ett personligt banklån

för att kunna förverkliga sin dröm om denna

musikalproduktion. I West End har Goldberg till och

med medverkat personligen.

Philadelphia 1977. Dåtidens funk och disco fängslar

klubbsångerskan Deloris (Gladys), som drömmer om att

bli en ny Donna Summer, men hon blir istället vittne till

ett mord. Polisen övertalar Deloris att vittna i utbyte mot

skyddad identitet, som nunna i ett kloster, där en syrlig

abbedissa (Suzanne) blir hennes chef.

Livet som nunna driver Deloris till vansinne. Dessutom

har intresset för kören rasat senaste tiden och under

ledning av Syster Maria Lazarus (Charlott) sjunger

kören så falskt att bänkarna gapar tomma. Utan kollekt

och besökare hotas verksamheten. Tillsammans med

sina klostersystrar byter Deloris ut körens repertoar.

Nunnornas andliga sånger övergår till både disco och

funk, vilket inte abbedissan tänkt sig. Men då är det

försent. Gudstjänsterna är fullsatta, när nunnekören tar

ut svängarna. 

- När de svartvita slöjorna börjar gunga i takt, bryter

även en svårflirtad publik ut i

breda leenden, säger regissören Anders Albien.

- Den mäktiga gospelkören får de gotiska takbjälkarna

att lyfta. Kören blir en

förlängning av Rockettes svängande höfter och

Supremes discotrio. Deloris hämtar



inspiration från musikscener som nunnorna aldrig varit i

närhet av, skrattar Albien.

Deloris måste dock kämpa för att bibehålla bilden av sig

själv som oskuldsfull nunna och inte avslöja det

syndiga, hemliga livet som barsångerska.

Musikalen nominerades i USA till fem Tony Awards, bl.a

Bästa Musikal och Bästa musik. För låtarna står

Oscars-vinnare Alan Menken, som hämtat sin

inspiration från bl.a Barry White, Donna Summer,

Supremes och Earth Wind & Fire. Över 6 miljoner har

sett musikalen.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1000 :-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,

två nätter i dubbelrum med frukost. Biljett till En värsting

till syster på China teatern, moms och reseledare.



Dag 1 Hemorten - Stockholm

Via våra påstigningsorter reser vi norrut genom de småländska skogarna innan vi kommer upp till den vackra

Vätterleden med fantastisk utsikt över Vättern och Visingsö. Vi passerar Norrköping och Södertälje innan vi når vår

huvudstad sent på eftermiddagen. Vi bor centralt på Scandic Grand Central. Ett modernt, fräscht hotell med hög

mysfaktor med en gammal klassisk fasad mitt i city mellan stationen och Drottninggatan vid de stora affärsområdena

och med alla sevärdheter på bekvämt avstånd.

Dag 2 Stockholm

För de som vill gör vi en stadsrundtur i vår huvudstad på lördag förmiddag då man får se de viktigaste sevärdheterna

samtidigt som vår kunniga reseledare informerar om vad som pågår i staden. För att förgylla vistelsen så avslutar vi

dagen med att se "En värsting till syster" på China teatern.

Denna härliga musikal bygger på den populära Woopie Goldberg filmen "Sisters Act". Vi ser Gladys del Pilar som

discodivan som bevittnar pojkvännen tillika klubbägaren (Karl Dyall) begå ett mord. Hon blir övertalad av polisen (Kim

Sulocki) att vittna och få skyddad identitet men kunde aldrig gissa att det skulle bli som nunna. Här ser vi Susanne

Reuter som Abedissa, Charlotte Strandberg som misslyckad körledare och Birgitta Rydberg som ständigt optimistisk

nunnesyster. 

Dag 3 Stockholm - Hemorten

Efter frukost går färden söderut mot våra hemorter. Med uppehåll för kaffe och lunch når vi åter Skåne på kvällen efter

en trevlig weekend i vår huvudstad. Cirka 60 mil.
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