
 

 

Funny Girl, musikalklassiker på Malmö Opera, 
17 – 19 mars samt 24 – 26 mars (tre dagar) 2023 
 
Sanna Nielsen kommer tillbaka! 2020 gjorde hon succé i rollen som Broadwaystjärnan Fanny 
Brice i Funny Girl. Musikalen är ett riktigt lyckopiller med fart och fläkt, färgsprakande 
shownummer, dans, humor och kostymprakt. 
 
Funny Girl är musikalklassikern om den verkliga Broadwaystjärnan Fanny Brices liv. Hon 
sjöng och dansade på New Yorks glittriga teaterscener i början av 1900-talet. 

Många minns Barbra Streisands kultförklarade rollporträtt av Fanny Brice från urupp-
förandet på Broadway och framförallt från den Oscarsbelönade filmen. Precis som den 
starka och oberoende Fanny gjorde på sin tid, vände också Barbra på könsrollerna och 
konventionerna i en värld regerad av män. 

Sanna Nielsen har sällskap av bland andra Marianne Mörck och Ann-Louise Hanson på scen! 

Fredag 17 mars respektive 24 mars 
Avresa med buss på morgonen (inte alltför tidigt...) från Växjö via Tingsryd och Karlshamn 
söderut. Ankomst Malmö innan lunch. Vi bor på förstklassiga Radisson Blu Hotel Malmö och 
kan lämna våra väskor i bagagerummet för individuell incheckning under eftermiddagen. 
Gott om tid för egna upptäckter i Malmö! 
 
Lördag 18 mars respektive 25 mars 
Kanske sovmorgon och sedan rejäl frukost. Passa på att besöka Moderna Museet i Malmö 
eller varför inte ”tura” till Köpenhamn? Ca kl 17.15 transfer till Malmö Opera, föreställningen 
börjar kl 18.00 och vi har platser på A-parkett. Ca kl 21.30 transfer tillbaka till hotellet. 
 
Söndag 19 mars respektive 26 mars 
Sovmorgon, rejäl frukost och kl 11.00 rullar vi hemåt! 
 
Pris: 
Del i dubbelrum med frukost: 2 995 kr per person 
Enkelrumstillägg: 600 kr 
 
I priset ingår: 

• Resa till Malmö t o r 
• Två nätter (del i dubbelrum med frukost) på Radisson Blu Hotel Malmö (****) 
• Transfer till/från Malmö Opera 
• Biljett (A-parkett) till Funny Girl på lördagskvällen kl 18.00 

 
Anmälan: 
lasse.heimlander@karlshamn.se 
 
 
 


