INVITASJON TIL MUSIKALEN «SÅ SOM I HIMMELEN» I
KRONA MUSIKKTEATER, fredag 23. oktober 2020

KOG Pensjonistforening inviterer medlemmer med følge til musikal med
samling og fingermat før forestilling.
Fredag 23. oktober kl. 1730 møtes vi i Sølvsalen, deretter musikal kl. 1900.
Egenandel for begge deler er kr. 600 pr. person – godt rabattert pris.
Siste påmeldingsfrist er fredag 13. august 2020 (90 plasser er holdt av til de først påmeldte.)
I Sølvsalen byr vi på «fingermat» og et glass vin (eventuelt flere glass til egen betaling). Billettene deles
ut og sjekkes i Sølvsalen. Herfra kan vi så gå videre rett inn i Musikkteateret før forestillingen begynner.
Garderobe er tilgjengelig og låses i Sølvsalen under forestillingen.

Musikalen «Så som i himmelen»
Den hjertevarme svenske filmen Så som i himmelen har blitt en hyllet musikal som etter en
spilleperiode på Oslo Nye Teater kommer til Kongsberg og Krona Musikkteater på norgesturné.
Filmen Så som i himmelen er en av svensk filmhistories største suksesser. I 2018 ble den til en feiret
musikal. Med nykomponert musikk fikk Kay Pollaks prisbelønte historie om den kriserammete dirigenten
Daniel, som kommer tilbake til sin barndoms bygd og tar over det lokale kirkekoret, nytt liv.
Så som i Himmelen er historien om den verdensberømte dirigenten, som forelsker seg i jenta i den
lokale butikken. Det er historien om den store ener som lærer om verdien av fellesskap, og om det store
i det lille.
Musikalen hadde urpremiere på Oscarsteatern i Stockholm høsten 2018 og fikk strålende mottagelse fra
anmeldere og publikum. Klassikeren Gabriellas sang er nå oversatt til norsk og synges av Jannike
Kruse i rollen som Gabriella. I tillegg vil vi finne Hans Marius Hoff Mittet i rollen som Daniel og Heidi
Ruud Ellingsen/Mari Dahl Sæther som Lena.

Påmelding er ikke gyldig før egenandelen er betalt. Konto: 1503.01.89989
Påmelding til: kogparrgt@gmail.com
Mobil: 926 54 126 (for de uten e-mail)

http://kog-pensjonistene.123hjemmeside.no/
Arrangementskomitéen

