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Så som i himmelen
Stockholm
3 dagar

En av svensk filmhistorias mest älskade filmer blir nu
årets mest efterlängtade musikal på Oscarsteatern! Kay
Pollaks Så som i Himmelen sågs av drygt 1,4 miljoner
svenskar på bio, fick 8 Guldbaggenomineringar, en
Oscarsnominering för Bästa Utländska film och hela
världen tog historien om den lilla kören till sina hjärtan.
I vår återuppstår magin på Oscarsteaterns scen i en
musikalversion av Kay och Carin Pollak och med
nyskriven musik av Fredrik Kempe, en av landets
starkaste musikaliska begåvningar. Med i musikalen är
även Gabriellas sång (S. Nilsson/P. Bäckman) som låg
på Svensktoppen i otroliga 68 veckor. Fredrik tonsätter
den gripande historien om världsdirigenten Daniel
Daréus som efter ett sammanbrott plötsligt avbryter sin
internationella karriär och återvänder till sin
barndomsby. Han behöver tystnad, lugn och ro. Det
dröjer inte länge förrän han övertalas att tacka ja till att
ta över spillrorna av den lilla kyrkokören och där tar
hans liv plötsligt en vändning när han lär känna byns
färgstarka karaktärer: den charmiga kassörskan Lena,

den traditionsbundne prästen Stig och hans fru Inger,
den kuvade Gabriella, den strikta diakonissan Siv, den
kärlekstörstande pensionären Olga och den härliga,
överoptimistiska cykelhandlaren Arne. I dem möter
Daniel vänner, fiender och där hittar han kärleken.

RESEFAKTA
Enkelrum: 1000 :Allt detta ingår:
Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,
två nätter i dubbelrum med frukost. biljett till musikalen
Så som i himmelen på Oscarsteatern, 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 "Så som i himlen" på Oscars teatern som ligger precis bredvid hotellet. (På avgången den 22/3 har vi
fått några extra fredagsbiljetter.)

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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