
 


Teaterresa till Oscarsteatern i Stockholm 
Vi reser med Götlundabuss. 
Lördagen 22 januari   
Vi har 20 biljetter              
till Rain Man kl. 15.30 med mat före 
vid Glashyttans Värdshus i Södertälje. 
Pris 1 350:- inkl. 2-rätters meny med 
kaffe o kaka.  
Publiksuccén Rain Man baserad på den 
fyrfaldigt Oscarsbelönade filmen från 
1988 med Dustin Hoffman och Tom 
Cruise i huvudrollerna.  
Jonas Karlsson och Robert Gustafsson spelar givetvis huvudrollerna 
igen men nu tillsammans med stjärnor som Sophia Ledarp,            
Lars Väringer med flera. Föreställningen är ca 2,5 tim lång inkl. paus.  
Avresa från ICA-parkhallen kl. 08.45, från Haga Parkering kl.09.00,     
och Fredsgatan kl. 09.15  
Anmälan snarast till Kristina eller Gösta Jedberger på  
tel 073 045 72 23 eller 070 595 03 44 eller mail jedberger@telia.com  
 

Betalning senast den 14 december till Plusgirokonto       
484 32 56-1 eller swish nr. 1230121483 glöm inte att 
skriva namn på resan Rain Man samt namn på vem som 
kommer, betalar du för fler skriv allas namn.          
Meddela var ni vill stiga på bussen.  
PS Covid pass och leg krävs på teatern. 

mailto:jedberger@telia.com





Teaterresa till Scalateatern Stockholm 
Vi reser med Götlundabuss. 
Lördagen den 19 februari.                     
SCALAREVYN Det Glada 20-talet.                                                              

Här har vi 25 biljetter. 
Pris 1 360:-/st Vi ska vara vid Scalateatern   
kl. 12.00 då blir vi serverade en varmrätt och 
kaffe med tårtbit. Föreställningen börjar 
kl.13.30.                                                  

Henrik Dorsins känsla för publikkontakt är 
extremt bra. Bara det är en njutbar gåva att få 
uppleva. Som helhet - det är en lustfylld, 
lekfull, lyxig revy, med en inbyggd möjlighet 
att hela tiden förändra vissa nummer som då 
blir dagsaktuella. Bara det - en skrattande 
direktkontakt med omvärlden!. 

Avresa från ICA-parkenhallen kl. 08.15, från Fredsgatan 08.30,                           
från Haga Parkering kl,08.45.  

Anmälan snarast till. Lars Göran Bergman                             
på tel. 073 360 14 35 eller mail  bolars74@gmail.com  

Betalning senast den 18 januari till plusgirokonto                  
484 32 56-1 eller swish nr. 1230121483 glöm inte att skriva 
namn på resan Scala Revyn samt namn på vem som 
kommer, betalar du för fler skriv allas namn.                             
Meddela var ni vill stiga på bussen.                     
PS. Covid pass och leg gäller för teaterbesöket. 

mailto:bolars74@gmail.com


 

Teaterresa till Chinateatern i  Stockholm 
Vi reser med med Götlundabuss. 
Lördagen den 12 Mars Saturday Night Fever 
Här har vi 20 biljetter, pris 1620 kr st                                    

Det är en eftermiddags-föreställning som börjar 
kl. 15.00. Innan vi kommer till Stockholm äter 
vi en 2-rätters meny med kaffe o kaka på 
Glashyttans Värdshus i Södertälje .                                                      

Staying Alive, Night fever, How Deep Is our 
Love, Tragedy, You Should Be Dancing, If I Can´t 
Have You, Jive Talin´och så vidare - de klassiska 
hitlåtarna avlöser varandra när Saturday Night Fever äntligen kommer till 
Stockholm I en ny, påkostad svensk originalproduktion med stort focus på 
kärleken till dans. Huvudrollerna spelas av David Lindgren och hans 
hustru Kristina Lindgren.  

Avresa från ICA-parkhallen. kl. 08.15, från Fredsgatan             
kl 08.30 och Haga Parkering kl,08.45  
Anmälan snaras till Hans Emanuelsson på tel.               
070 598 46 46  eller mail  hans.c.emanuelsson@gmail.com   

Betalning senast den 10 februari till plusgirokonto        
484 32 56-1 eller swish nr. 1230121483 glöm inte att skriva på 
resan Chinateatern samt namn på vem som kommer, betalar du för 
fler skriv allas namn.                                                                        
Meddela var ni vill stiga på bussen. 
PS. Covid pass och leg gäller för teaterbesöket. 


