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Efter succén med The Phantom of the Opera är det nu

dags för Peter Jöback att göra huvudrollen i nästa stora

internationella musikal på Cirkus.

Denna humoristiska musikal bygger på John Updikes

kultfilm Häxorna i Eastwick med Jack Nicholson,

Michelle Pfeiffer, Cher och Susan Sarandon i rollerna.

Nu har den prisade musikalen uppdaterats och kommer

till Stockholm i höst. 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, är nyskilda musikläraren Jane (Linda

Olsson), ensamstående mamman Alex (Kayo) och

övergivna bokälskaren Sukie (Vanna Rosenberg). 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&hellip; 

Ett kraftfullt äventyr utlovas i denna komiska och

storslagna musikal, fylld av mystik, humor och intriger,



långt bortom din vildaste fantasi. Medverkar gör också

välkända ansikten som Sussie Eriksson, Jan Mybrand,

Hanna Ulvan och Martin Rede Nord tillsammans med

en stor ensemble och orkester. 

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1000 :-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,

två nätter i dubbelrum med frukost. biljett till Häxorna i

Eastwick på Cirkus, 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 Häxorna i Eastwick på Cirkus.

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.

HOTELLFAKTA
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