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Moulin Rouge Musikal 

China Teatern  

Drygt 20 år har gått sedan Baz Luhrmans Oscarsbelönade film 
Moulin Rouge! slog världen med häpnad. Sedan dess har 
musikalversionen erövrat både New York och London och nu 
kommer den äntligen till Sverige. China Teatern gör sin mest 
spektakulära och påkostade föreställning någonsin då teatern 
förvandlas till den mytomspunna nattklubben Moulin Rouge i 
Paris. Musikalen är en sådan föreställning där man efteråt 
säger: Jag var där!! 
 
 
Bussen startar från våra hemorter och går mot huvudstaden 
Stockholm. Väl framme intar vi en 2-rätters middag på restaurang 
för att sedan bege oss till China Teatern och se föreställningen som 
börjar klockan 15:00. 
 
Vår hemresa sker direkt efter det att föreställningen är slut och alla 
har samlats i bussen. 
 
En passionerad kärlekshistoria med över 70 av musikhistoriens 
största hits! 
Moulin Rouge! The Musical är en explosion av intryck för alla sinnen, 
med förförisk scenografi, färgsprakande kostymer, glödheta 
shownummer och en hitkavalkad som aldrig vill ta slut. En 
stjärnspäckad ensemble och orkester framför odödliga låtar från 
legendariska artister som David Bowie, Lady Gaga, Sting, Queen, 
Elvis Presley, Rihanna, The Rolling Stone, Britney Spears, Katy Perry, 
Joe Cocker, Madonna, U2, Whitney Houston, Elton John och Adele. 
 
På scen ser ni några av Sveriges starkast lysande musikalstjärnor 
men ni får också chansen att upptäcka nya spännande förmågor. 
Supertalangen Marsha Songcome spelar Nicole Kidmans 
legendariska roll som Satine och Ewan McGregors roll som Christian 
spelas av Andreas Wijk. Medverkar gör också Morgan Alling, Fred 
Johansson, Alexander Larsson och Anton Ewald. 
 
Handlingen utspelas år 1899, då den unga och förväntansfulla 
poeten Christian (Andreas Wijk) prövar lyckan i Paris där han 
hamnar bland de kantstötta men kärleksfulla bohemerna i 
konstnärskvarteren. När Christina lyckas sätta upp en show på den 
legendariska nattklubben Moulin Rouge blir han genast förälskad i 
klubbens stora stjärna Satine (Marsha Songcome) och  hon i honom 
m m. 
 

Med reservation för ev. ändringar 

Välkomna på resan! 

 
       
     Avresa: 16/9, 14/10, 4/11 2023 
      
     Pris: 1 895:- pp 

 
     Avgångstider 

08:20 Skärblacka Eskilsvägen 23 
08:55 Linköping Fjärrbussterminalen 
09:30 Norrköping Resecentrum C3-C6 
10:20 Nyköping Brukslagarvägen 
10:50 Vagnhärad Möbelaffären 
 
I resans pris ingår 
- Bussresa 
- Bussvärdinna 
- 2-rätters middag (exkl. dryck) 
- Parkett rad 13-15 (16/9) 
- Parkett rad 13-17 (14/10) 
- Parkett rad 13-15 (4/11) 

 


