TOOTSIE - musikalkomedi
Oscarsteatern
Robert Gustafsson är Tootsie i denna färgsprakande
musikalkomedi. Baserad på succén, den Oscarsbelönade
filmen med Dustin Hoffman i huvudrollen, om den
egocentriska mannen som hittar sig själv först när han utger
sig för att vara kvinna.
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 Oscarsteatern och se
föreställningen som börjar klockan 15:00.
Vår hemresa sker direkt efter det att föreställningen är slut
och alla har samlats i bussen.
Den egoistiska och karriärsdrivna Michael Dorsey (Robert
Gustafsson) kämpar för ett break som musikalstjärna på
Broadway. Michael har talang men saknar hyfs (och
självinsikt) vilket ger honom ett välförtjänt dåligt rykte. Efter
att ha skällt ut och klagat på allt och alla får han förklarat från
sin agent att han bränt alla sina chanser till att någonsin nå
sin dröm. Ingen kommer att anställa honom!!!
Ur desperation, och den bekanta känslan av att alla andra har
fel, föds Michaels kvinnliga alterego Dorothy Michaels (även
den rollen spelas av Robert Gustafsson). Genombrottet är ett
faktum. Men med framgången kommer utmaningar och att
vara kvinna visar sig vara allt annat än okomplicerat.
Den generösa och tempofyllda musikalkomedin bjuder
förutom Robert Gustafsson på en rollista där hans
Michael/Dorothy är omgivna av den frustrerade
demonregissören Ron (Ola Forssmed), det nipprigt neurotiska
exet Sandy (Sussie Eriksson), den oemotståndliga
motskådespelerskan Julie (Linda Olsson), den misslyckade
manusförfattaren och inneboende Jeff (Andreas Nilsson), den
hårdföre Broadwayproducenten Rita spelad av Norges
främsta komedienne (Hege Schøyen) m fl ackompanjerade av
stor orkester och dansensemble.

Avresa: 1/10, 3/12 2022
Pris: 1 695: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 12 – 14 den 1/10
- Parkett rad 11 – 13 den 3/12

Med reservation för ev. ändringar

Välkomna på resan!
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