LIVE PÅ CHINA TEATERN

”Kraftfull, rolig, fantastisk”

”Fartfylld spökhistoria som roar”

- EXPRESSEN

- AFTONBLADET

”Fenomenala akrobatiska
dansare”

”Komisk tajming...rörande och
visuellt mycket tilltalande”

- EXPRESSEN

- DAGENS NYHETER

Musikalen Ghost
Den Oscarsbelönade filmen - nu på scen
Musikalen Ghost med b.la. Gladys del Pilar, Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis i rollerna spelas på
China Teatern i Stockholm hela hösten. Den Oscarsvinnande kärlekshistorien i 90-talsfilmen GHOST kan nu
för första gången upplevas på en scen i Sverige.
Med låten ”Unchained melody”, från filmens ikoniska drej-scen, som grund har Dave Stewart från popgruppen Eurythmics tillsammans med hitskaparen Glen Ballard komponerat låtar som vackert bär fram
storyns dramatik, humor, häpnadsväckande illusioner och kärlek.
Den svenska-versionen tar den skönsjungande duon Peter och Bruno tillbaka till China Teaterns scen - denna
gång förstärka med en av Danmarks absolut starkaste sångröster - Maria Lucia Heiberg Rosenberg (22 nov
- 16 dec spelas rollen som Molly Jensen av Kristina Lindgren). Allt toppat med en av Sveriges bästa soulröster
- Gladys Del Pilar i den komiska rollen som Oda Mae Brown.

Bokningsinfo
Spelperiod: 2/11 (2018) - 23/2 (2019)
Speldagar
Torsdagar kl 19.30 (varannan med start 10 januari)
Fredagar kl 19.30
Lördagar kl 15.00 & 19.30
Söndagar kl 15.00 (varannan med start 20 januari)
Priser:
TORS /SÖN
Kat A
795:(Mittparketten)

FRE /LÖR
845:-

Kat B
695:795:(Parkett vänster, höger & Främre Balkong)
Kat C
545:(Mellanbalkong bänk 5-11)

595:-

Kat D
395:(Övre balkong bänk 12-15)

455:-

Bokning:
Skicka in dina önskemål (datum, klockslag, antal,
priskategori och alternativ priskategori) till oss på
biljettbokning@chinateatern.se
Vi återkommer med bekräftelser på erhållna
biljetter så snart som möjligt.
Bifoga även era kontaktuppgifter (mobilnummer,
mail och adress). Vi reserverar oss för att vi inte kan
tillgodose alla önskemål.
Ange även om du vill ha tryckt material (flyers)
eller digitalt skickat till dig. Vi utgår från att de
resebolag som får ligga på alotments marknadsför
föreställningen tillbörligt.
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