
Pris:Pris:  1 695:-1 695:-
I priset ingår: I priset ingår: Bussresa, kaffe med Bussresa, kaffe med 

smörgås, biljetter till smörgås, biljetter till 
föreställningen kat. Aföreställningen kat. A

  samt 2 rättersmiddag.  samt 2 rättersmiddag.

             Baserad på succén, den Oscarsbelönade filmen med Dustin Hoffman i huvudrollen,              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.       om den egocentriska mannen som hittar sig själv först när han utger sig för att vara kvinna.
    För fem år sedan hade den prisbelönta musikalversionen av Tootsie Broadwaypremiär och nu     För fem år sedan hade den prisbelönta musikalversionen av Tootsie Broadwaypremiär och nu 
                                   kommer denna storslagna musikalkomedi till Sverige.                                   kommer denna storslagna musikalkomedi till Sverige.
Handling: Den egoistiska och karriärsdrivna Michael Dorsey (Robert Gustafsson) kämpar för ett break      Handling: 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   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 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 nånsin nå sin dröm. Ingen kommer att anställa honom!!!sin agent att han bränt alla sina chanser till att nånsin nå sin dröm. Ingen kommer att anställa honom!!!

Avresetider:
kl. 10.15 Trödje
kl. 10.20 Björke
kl. 10.25 Hillegården
kl. 10.30 Preem
kl. 10.45 Triangeln
kl. 10.50 Stigslund
kl. 11.00 Busstation Gävle
kl. 12.30 Fikarast Arlandastad
kl. 14.00 ankomst till Stockholm
kl. 15.00 Tootsie Oscarsteatern 2 h 45 min
ca kl. 18.20 2 rättersmiddag
ca kl. 20.00 återresa

Vi bjuder på kaffe och smörgås på nedresan men ta gärna 
med lite egen frukt eller matsäck då middagen intas efter 
föreställningen.

Anmäl dig till resan:  

       Bernt Norman 070 669 67 29
     sista anmälningsdag 31 augusti

Oscarsteatern 5 novemberOscarsteatern 5 november
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