
Så som i himmelen! 

på Oscarsteatern, Sthlm 

10-11 november 2018 

  

Avresa sker enligt nedanstående tidtabell: 

  
*10.00  Nysäter, bussgaraget 

*10.30  Åmål, Dalhall 

*10.50  Säffle, Jvgstn 

*11.20  Grums, Jvgstn 

*11.45  Karlstad, Busstn/Drottningg. 

  
Var vid påstigningsplatsen i god tid före avresa! 

 

Den hyllade och prisbelönta succéfilmen Så som i Himmelen blir efterlängtad musikal på 

Oscarsteatern. Upplev magin när historien om den lilla kören återuppstår i musikalversionen 

skriven av Kay och Carin Pollak. Fredrik Kempe komponerar nyskriven musik som, ihop med 

Gabriellas sång från filmen, ska ge liv åt historien om världsdirigenten Daniel Daréus som efter 

ett sammanbrott plötsligt avbryter sin internationella karriär och återvänder till sin barndomsby 

för lugn och ro. Där övertalas han att ta över spillrorna av den lilla kyrkokören och hans liv tar 

en plötslig vändning. Han lär känna byns färgstarka karaktärer och i dem möter Daniel vänner, 

fiender och där hittar han kärleken. 

  

I huvudrollerna ser vi musikalvärldens nya stjärnskott Philip Jalmelid, världsartisten Malena 

Ernman, folkkäre Morgan Alling, skådespelarna och musikalstjärnorna Anders Ekborg, Sara 

Jangfeldt och Christopher Wollter, den nya talangen Tuva B Larsen m fl samt en stor orkester 

och ensemble, i regi av Markus Virta. 

  

Höstens stora musikalupplevelse - en påkostad och hjärtevärmande föreställning fylld av skratt, 

tårar, kärlek, dans och sång! 

 

Dag 1: Vi lämnar våra hemorter och åker till Stockholm med en rast efter vägen. Hotellet vi ska 

bo på heter Scandic Norra Bantorget. Adressen är Wallingatan 15, det ligger nära LO-borgen. 

Vi checkar in och får våra rum. Oscarsteatern ligger endast 450 m från hotellet. Föreställningen 

börjar kl 19.30.   

  

Dag 2: Efter frukosten checkar vi ut från hotellet. Ni har fri tid under förmiddagen. Kl 14.00 

börjar vi färden hemåt med en rast efter vägen. Vi når våra hemorter under kvällen.  



 Pris: 2175:-/pers         Enkelrumstillägg: 420:-/pers 

  

I resans pris ingår: 

*Bussresa 

*1 övernattning del i dbl-rum inkl frukost 

*Biljett på bakre 1:a balkong, rad 6-8 

  

  

 

  

  

  

  

 

 


