Forever Piaf – Göta Lejon
6-7 mars 2021
Dag 1
08:00 Simhallens parkering Västervik
08:05 Coop Allén busshållplats (Återkom vid behov av p-tillstånd)
08:30 Värmeverket Gamleby
08:40 35:ans kiosk Överum
09:10 Resecentrum Åtvidaberg
Vi lämnar hemorterna med siktet inställt på Stockholm. Längs vägen stannar vi för kaffe och fralla
på Stavsjö Värdshus. Väl framme i Stockholm vid cirka 12:00 finns möjlighet att äta lunch, shoppa
eller utforska huvudstadens sevärdheter. Vi checkar in på Hotell Birger Jarl på Tulegatan när
rummen är klara och där kommer bussen stå parkerad under dagen. Vid 18:00 styr vi bussen mot
Göta Lejon och kvällens föreställning. Hemresa med bussen till hotellet efter föreställningens slut.
19:00 Forever Piaf på Göta Lejon
Redan under sin korta livstid blev Edith Piaf legendarisk, en av 1900-talets absolut största sångikoner.
Hennes drabbande unika röst, hennes älskade sånger och hennes dramatiska liv har aldrig slutat beröra. Göta
Lejon presenterar Forever Piaf , en nyskriven musikal med alla hennes kända låtar, en episk berättelse om
hennes liv, hennes musik och hennes män.
Som den äldre Piaf ser vi Malena Ernman och som den yngre hennes dotter Beata Ernman, som
tillsammans gestaltar Ediths inre och yttre verklighet. Genom Ediths dialog mellan sitt vuxna jag och det
ständigt närvarande barnet berättas historien om flickan som upptäcktes när hon sjöng i ett gathörn i Paris
och steg från ett liv i fattigdom till att bli en av de klarast lysande stjärnorna på världshimlen…
Ediths vänner, älskare och kollegor gestaltas på scenen av ensemble och orkester medlemmar. Flera av de
viktigaste personerna i hennes artistiska utveckling spelas av Björn Kjellman.

Dag 2
Frukost på hotellet inleder dagen. Därefter är det fri tid i Stockholm innan vi åker hemåt vid 14:00
fyllda av upplevelser och minnen. Stopp längs vägen med möjlighet att köpa något.
Pris: 2.100:- vilket inkluderar bussresa, biljett på parketten, övernattning i dubbelrum och
förmiddagsfika. Enkelrumstillägg 500:-.
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