
                             

 

 

PRO-RESA TILL STOCKHOLM m ÄNGLAGÅRDSMUSIKALEN  

24-26 NOV 2023 

09.00 Hållplats Söderhöjd, 09.05 Kvantum, 09.30 Bua skolan, 09.35 Limabacka 
kiosk, 09.50 Karlsson Veddige 
 
12.00-12.45 vi stannar för lunch på restaurang Vätterleden – Vi äter 
Wallenbergare på kalv, potatismos, skirat smör, gröna ärtor o rårörda lingon 
Bröd, sallad, lättöl/vatten & kaffe  

ca 16.45 Dags för incheckning på Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen 

19.00-23.00 Vi äter ett delikat julbord ”utöver det vanliga”på restaurang 
Josefinas på Djurgården. (dryck ingår inte i priset – betalas av var o en på plats) 

* Varmt välkommen till ett magnifik vinterparadis på Kungliga Djurgården, där du bjuds på 
ett julbord fyllt med klassiker, specialiteter och oväntade överraskningar. Innan ni sätter er 
till bords, dukar vi upp vår hemgjorda glögg i loungen.  
Kort sagt; ett julbord som får de mest kräsna att bli både mätta och belåtna. 

Dag 2  

09.30 Efter frukost får vi en tvåtimmars guidning av lokal Stockholmsguide, 
både i buss o till fots. 
Guide Åsa Övrelid möter upp, och vi kommer att bese de kända sevärdheterna.                      

12.00 -15.00 Dags att besöka Julmarknaden på Skansen. Passa på att ät lunch 
när ni är där!  

Upplev en historisk julmarknad, med anor från 1903. Här kan du köpa allt från hemslöjd 
och design till godis, hemstöpta ljus och hemliga julklappar. 



• På julmarknaden hittar du ett 70-tal marknadsbodar fyllda av delikatesser till 
julbordet, marsipan, julbröd, lokalproducerat hantverk av textil, trä, keramik och 
ull. Det finns också gott om härliga smakupplevelser som kolbullar, våffelstånd, 
glögg och brända mandlar.  

• Förutom marknaden på Bollnästorget kan du ta del av traditionen och historien 
kring jul, där såväl människa som djur är en del av berättelsen. Värm dig vid den 
öppna elden i någon av de julsmyckade husen och gårdarna, och lyssna till sägner 
och berättelser om julens traditioner och firande från förr. Möt våra vintervakna 
djur och lär dig om deras betydelse för julen. Vi arrangerar aktiviteter och pyssel 
för stora och små runt om i parken. Skansens julmarknad är unik i sitt slag, en 
levande miljö där ni själva är en del av julupplevelsen. 

• På julmarknaden hittar du ett 70-tal marknadsbodar fyllda av delikatesser till 
 

 

 

 

Den som inte vill besöka Skansen kan bli avsläppt i Centrum 

xx.xx Vi äter middag på hotellet innan avresa till Oscars teatern och kvällens 
föreställning av Änglagård. 

19.30 ÄNGLAGÅRD MUSIKALEN 

Vicky Nöjesproduktion har tillsammans med samproducenten 2Entertain, kunnat återsamla delar av 
teamet bakom Oscarsteaterns tidigare stora musikalsuccé Så som i himmelen. Fredrik Kempe är 
tillbaka som kompositör och Edward af Sillén som manusförfattare, denna gång tillsammans med 
Daniel Réhn. Edward står också för regin, efter att närmast ha regisserat succén Tootsie som just nu 
spelas på Oscarsteatern. Även denna gång ser vi Johan von der Lancken (Vicky Nöjesproduktion) som 
producent, Lars Östbergh – scenografi, David Julio – mask- och perukdesign, Oscar Johansson – 
ljuddesign och för de musikaliska arrangemangen ansvarar Karl-Johan Ankarblom.  

Det är över 30 år sedan Colin Nutleys film Änglagård med Helena Bergström, Rikard Wolff, Sven 
Wollter, Viveka Seldahl m.fl. tog sig in i våra hjärtan. När filmen hade biopremiär 1992, sågs den av 
1,4 miljoner människor och på Guldbaggegalan tog den hem flest priser och vann bland annat i 
kategorierna Bästa film samt Bästa regi. Filmen var även Sveriges bidrag till Oscarsgalan i kategorin 
Bästa utländska film och är idag en självklar del av svensk filmhistoria. I år ger vi dig möjligheten att 
återuppleva filmklassikern när den får nytt liv som musikal på Oscarsteaterns scen. 

Precis som i filmen börjar musikalens uppslukande historia med ett dödsbesked som blir startskottet 
på Fanny Zanders jakt på sina rötter. Tillsammans med sin trogna, extravaganta följeslagare Zac 
lämnar de nattklubbslivet i Berlin för att ta sig hem till den lilla byn Yxared, belägen djupt inne i de 
västgötska skogarna. Deras storslagna entré i det lilla samhället blir en kulturkrock som rör upp 
känslor hos byborna men även bygger skapar nya, livslånga, band.   



I Änglagård återförenas Sveriges stora musikalstjärnor Tommy Körberg och Helen Sjöholm. Helen 
gestaltar byns matriark, Rut Flogfält, som har precis allt att förlora på att Fanny dyker upp i Yxared – i 
motsats till Tommy Körbergs karaktär Gottfrid Pettersson vars stillsamma ungkarlstillvaro med 
brodern Ivar (Gustav Levin) blommar upp när det färgstarka paret dyker in i deras liv. Som Fanny 
Zander ser vi Tuva B Larsen, som gjorde sitt bejublade genombrott i Sverige som den kvinnliga 
huvudrollen i succémusikalen Så som i himmelen. Zac, Fannys färgstarka följeslagare, spelas av Lindy 
Larsson som tidigt i karriären medverkade i filmen Änglagård – tredje gången gillt från 2010 och har 
sen dess setts på Sveriges stora opera- och teaterscener samt utomlands där han de senaste åren 
varit anställd vid Maxim Gorki Theater i Berlin. Vi ser också erfarna musikalartister och folkkära 
skådespelare såsom Fredrik Lycke, Sofia Pekkari, Per Svensson, en stor ensemble och en tolv-
mannaorkester under ledning av Johan Siberg. 

Höstens stora musikalupplevelse – en påkostad och hjärtevärmande föreställning fylld av skratt, 
tårar, kärlek, dans och sång!  

URPREMIÄR på Oscarsteatern den 10 september 2023. 

Dag 3 

10.00 Efter frukost startar vi hemfärden 

13.15-14.15 Vi stannar för lunch på Dinners i Ödeshög.  
Vi serveras Helstekt kotlettrad, potatis, sallad, bröd, 33 cl dryck o kaffe 

17.30 Beräknar vi att åter vara i Varberg 

Pris:     6 350:- /person         Minst 30 resande   
Enkelrumstillägg    890:-   
Reseledare alla dagar 
 

Sista bokningsdag   1 juni 

 

              

       Veddige Buss 0340-300 08 

 

Anm.avg 1700:- betalas i 
samband med bokningen. 
Resterande belopp skall vara 
inbetalt på Veddige Buss  
bg 130-9319 eller  
swish 123 278 88 75  
senast 1 november. 

Ange namn och vilken resa 
inbetalningen gäller. 

 

Anmälan till: 

Gunilla 0730-34 78 39 
gmsvikstrom@gmail.com 
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