BOKA FÖRE-ERBJUDANDE:
Succéfilmen SÅ SOM I HIMMELEN få nytt liv på musikalscenen i höst!
Missa inte chansen att se den älskade historien om den lilla kören på landsbygden som lever upp när
världsdirigenten Daniel kommer till byn.

Den hyllade och prisbelönta succéfilmen Så som i Himmelen blir efterlängtad musikal på Oscarsteatern
med urpremiär 13 september! 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 inter-nationella 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, världsstjärnan Malena Ernman,
folkkäre Morgan Alling, musikalstjärnorna Anders Ekborg, Sara Jangfeldt, Christopher Wollter, Tuva B
Larsen m fl samt en stor orkester och ensemble, i regi av Markus Virta.

Höstens stora musikalupplevelse – succéfilmen blir påkostad och hjärtevärmande föreställning fylld av
skratt, tårar, kärlek, dans och sång! BOKA SENAST 19 FEBRUARI!

www.showtic.se/himmelen-kor

Föreställningar:
Vi spelar torsdag-lördag kl 19.30 samt lördagar 15:30 och vissa söndagar kl 15:00 (23, 30 sep och 7
okt) 13 sep – 15 dec på Oscarsteatern i Stockholm. Ordinarie biljettsläpp 20 feb.

BOKA FÖRE-RABATT & GRUPPRABATT!
Under boka före-perioden (innan 20 feb) erbjuder vi 100 kronors rabatt på torsdagarna och söndagarna i
början av hösten (20 sep-7 okt). Gäller begränsat antal platser i kat A & B. Ange kod SJUNG innan
betalning. Är ni en grupp om minst 15 personer får ni istället 150 kr rabatt på söndagarna under samma
period. Detta bokas via telefon 08-20 50 00.

REGI Markus Virta MANUS Kay Pollak & Carin Pollak MANUSMEDVERKAN Edward af Sillén
KOMPOSITÖR Fredrik Kempe SÅNGTEXTER Carin Pollak & Fredrik Kempe PRODUCENT Johan von der Lancken
EXEKUTIV PRODUCENT Vicky von der Lancken MEDPRODUCENT Bosse Andersson FÖRLAG Nordiska ApS
”GABRIELLAS SÅNG” S. Nilsson/P. Bäckman

BOKA:
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