Spillemand på en tag - 2 dages busrejse
Afrejse den 05. februar 2021
Det er lykkes GIBA Travel at sikre sig nogle gode billetter til ’Spillemand på en tagryg’ som
spilles på Det nye Teater. Tommy Kenter spiller den ikoniske rolle som den fattige og hårdt
plagede, men lune og underfundige jødiske mælkemand Tevye. En bevægende,
tankevækkende og evig aktuel fortælling om menneskeskæbner i en verden i forandring.
Livsbekræftende, poetisk og fuld af humor.
Turen byder ligeledes på en rundtur bag scenen i det mere end 100 år gamle teater og en
dejlig middag i Teaterkælderen, som er en unik og eventyrlig restaurant i Det Ny
Teaters gamle rustikke kulissekældre fra 1908.
Inden vi forlader København, tager vi en kort byrundtur for at mange af byens seværdigheder
og der er bliver mulighed for en tur Strøget - et kælenavn fra 1800-tallet og som går
Rådhuspladsen til Kongens Nytorv.
Dag 1
Vi tager færgen fra Rønne midt på formiddagen og efter ankomst til Ystad kører vi til
København. Vi ankommer til vores hotel, hvor vi indkvarteres og der bliver tid til afslapning
inden aftenens højdepunkt.
Vi stater eftermiddagen med en rundvisning bag scenen i De nye Teater og hvor vi bl.a. hører
teatrets historie fra 1908 til i dag.
Herefter spiser vi en dejlig middag i Teaterkælderen, som er en unik og eventyrlig restaurant i
Det Ny Teaters gamle rustikke kulissekældre fra 1908. Søljer og buegange veksler med store
og små rum, der skaber en unik atmosfære. Væggene er dekoreret med historiske fotos,
plakater og andre memorabilier fra teatres forestillinger gennem mere end 100 år.
Efter middagen er vi klar til en uforglemmelig teateraften med forestillingen ’Spillemand på en
tagryg’ på Det Ny Teater. Opsætningen er en stjernespækket rollebesætning, stort ensemble
og orkester. Tommy Kenter spiller den ikoniske rolle som den fattige og hårdt plagede, men
lune og underfundige jødiske mælkemand Tevye. En bevægende, tankevækkende og evig
aktuel fortælling om menneskeskæbner i en verden i forandring. Livsbekræftende, poetisk og
fuld af humor.
Året er 1905 i Zarens Rusland. Tevje forsøger at holde balancen – som en spillemand på en
tagryg – mellem traditionerne og de nye tiders skikke. Han bliver for alvor udfordret, da hans
3 giftefærdige døtre nægter at lade traditionerne bestemme hvem der skal få deres hjerte.
Men er kærligheden til børnene stærkere end loyaliteten overfor traditionerne og troen? I
horisonten lurer jødeforfølgelse, verdenskrige og revolution. En rørende og hjerteskærende
musical, der efter urpremieren i 1964 modtog 9 Tony Awards, bl.a. prisen for bedste musical,

bedste manuskript og bedste musik, med en perlerække af sange, der i dage er evergreens
herunder sangene ’Hvis Jeg Var En Rig Mand’ og Tradition.
Efter forestillingen er der fælles afgang til vores hotel.
Dag 2
Efter morgenmaden kører vi en kort byrundtur i København og kører bl.a. til Amalienborg og
Marmorkirken, hvor vi får mulighed for at se den smukke kirke, som først blev færdigbygget i
1894 af den tids mæcen C.F.Tietgen.
Herefter bliver der tid til en tur rundt i byens gader samt frokost på egen hånd inden vi kører
over Øresundsbroen til Ystad, hvorfra vi tager færgen retur til Bornholm.
Rundvisningen foregår ad mange trapper, og er derfor ikke velegnet for
gangbesværede
Pris pr. person i delt dobb. Værelse

Kr.

2.795,-

Tillæg for eneværelse

Kr.

495,-

Buspladsreservation

Kr.

50,-

Afbestillingsforsikring 6 %

Alle priser er inkl. moms
Med i prisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Færgeoverfart Rønne – Ystad t/r
Kørsel med bus
1 x morgenbrød og kaffe (udturen)
1 x overnatning med morgenmad
1 x 2-retters menu
1 x rundvisning Det nye teater
1 x O-billet til Spillemand på en Tagryg
1 x byrundtur
Alle udflugter ifølge program
Dansk rejseleder

Diverse informationer:
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i prisen på rejsen samt ændring i program.

