Personalklubbar i sydost:

Häxorna i Eastwick
• Cirkus, Stockholm,
8 – 10 november 2019, tre dagar
”The Witches of Eastwick” är romanen av John Updike som på 80-talet filmatiserades och
blev till en av decenniets stora kultfilmer med samma namn. Berättelsen stöptes om till
musikal och sattes för första gången upp på Londons West End. Nu kommer alltså ”Häxorna i
Eastwick” på Cirkus i höst, aldrig tidigare har denna prisbelönta musikal gjorts i Sverige.
Premiären är den 19 september på Cirkus i Stockholm.
Efter succén med ”The Phantom of the Opera” är det nu dags för Peter Jöback att göra
huvudrollen i nästa stora internationella uppsättning. Huvudrollsinnehavarna i den svenska
uppsättningen har handplockats och är en ensemble med några av Sveriges starkaste
scenpersonligheter: Peter Jöback, Kayo Shekoni, Vanna Rosenberg, Susanne "Sussie" Eriksson
m fl.
Fredag 8 november
Avresa på morgonen (tider meddelas senare) från Olofström och Karlshamn via Tingsryd och
Växjö. Fikapaus i Värnamo och lunchpaus i Linköping. Under eftermiddagen ankomst till
Stockholm och vårt hotell, Courtyard Stockholm Kungsholmen. Ett fräscht hotell med bra
läge intill Fridhemsplan och Rålambshovsparken. Resten av dagen fri för egna upptäckter!
Lördag 9 november
Heldag för egna upptäckter! På kvällen, kl 18.30, transfer till Cirkus. Föreställningen börjar
kl 19.30 och vi har parkettplatser! Efter föreställningen transfer tillbaka till hotellet!
Söndag 10 november
Efter frukost och utcheckning, preliminärt kl 09.30, transfer till Älvsjö för den som vill besöka
mässorna Allt om Hälsa samt Sthlm Food & Wine (entréavgift ingår ej i resans pris). Den som
vill ha tid för egna upptäckter i Stockholm under förmiddagen checkar ut på egen hand och
blir hämtad vid hotellet kl 13.30.
Ca kl 14.00 reser vi söderut (från Älvsjö) med paus för fika och middag.
Anmälan
Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar: lasse.heimlander@karlshamn.se eller
070-2650050.
Pris
Del i dubbelrum enligt program, inklusive parkettplats till föreställningen: 3500 kr.
Enkelrumstillägg: 750 kr.

