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Live på

Metallica & San Francisco Symphony: S&M2

Onsdag 9/10 kl 19.00 • 150:-
I september är första gången på tjugo år som Metallica återskapar känslan 
från bandets banbrytande live-album S&M. Under två kvällar spelar de in 
en konsert som består både av låtar från albumet och nyare Metallica-låtar, 
specialarrangerade för detta unika sammanhang. I oktober visas denna in-
spelade konsert på biografer över hela världen. Konsertfilmen inleds med en 
filmad introduktion av bandet som bara visas på bio.
Med: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujill, San Fran-
cisco Symphony med Michael Tilson Thomas. Speltid cirka 2.30 – inspelad.

Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton
Lördag 7/12 kl 15.00 • 200:-/inkl förtäring

La Traviata
Lördag 8/2 kl 15.00 • 280:-/inkl förtäring

La traviata är ett av Verdis mest älskade verk och livesänds från Kungliga Operan 
i Stockholm. Kungliga Operans nya tolkning är signerad regissören Ellen Lamm 
och scenografen/kostymören Magdalena Åberg, där fokus ligger på maktförtryck 
och mänskligt hyckleri. La Traviata handlar om en kvinna som vill följa sitt hjärta 
i ett samhälle styrt av konventioner. Sångarna Ida Falk Winland och Karl-Magnus 
Fredriksson – hyllade för sitt samspel i Rigoletto – gestaltar huvudrollerna. Diri-
gerar gör Domingo Hindoyan. Speltid cirka 2.30 inkl paus – livesändning.

Förbokning senast fredag 7/2 kl 12.00

”Sagan om Karl-Bertil Jonsssons julafton” –  förra årets scensuccé på Scala- 
teatern i Stockholm, den älskade sagan om Karl-Bertils givmilda julafton. Anna 
Vnuk regisserar den tokhyllade och fantasifulla musikalversionen av Tage Da-
nielssons och Per Åhlins älskade julklassiker. Finurliga nyskrivna sångtexter av 
Henrik Dorsin, som också är uppsättningens mycket aktive berättare på scen, samt 
musik av Carl Bagge. Med Anton Lundqvist, Henrik Dorsin, Vanna Rosenberg, 
Peter Dalle. Speltid cirka 2 timmar inkl paus – inspelad.

Förbokning senast fredag 6/12 kl 12.00


