Rain Man – Oscarsteatern
6-7 mars 2021
”En underbar och hjärtevärmande föreställning med Jonas Karlsson och
Robert Gustafsson!”
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
Oscarsteatern och kvällens föreställning. Hemresa med bussen till hotellet efter föreställningens
slut.
19:30 Rain Man på Oscarsteatern med Jonas Karlsson och Robert Gustafsson
Charlie Babbitt (Jonas Karlsson) är en samvetslös streber, en bilhandlare som är snabb i käften och ständigt
på jakt efter pengar. Han har under sitt vuxna liv hankat sig fram under mer eller mindre tveksamma
omständigheter. När han nås av beskedet att hans förmögne far avlidit ser han en chans att komma ur sin
skuldfälla. Glädjen blir dock kortvarig när han får veta att fadern testamenterat alla sina pengar till en för
Charlie okänd bror Raymond Babbitt (Robert Gustafsson). Brodern, som står under en förvaltare, bor på ett
behandlingshem och är autistisk. Under resans gång lär Charlie känna sin bror mer och mer, även om det blir
både strapatsrikt och äventyrligt på många plan så växer sig kärleken stark mellan dem i denna FEELGOODföreställning.

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.
Välkomna med på en riktigt upplevelserik resa.

Pris: 2.100:- vilket inkluderar bussresa, biljett på första balkong, övernattning i dubbelrum och
förmiddagsfika. Enkelrumstillägg 500:-.
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