
 FAKTABOKS: 

 Teatertur til 
Trøndelag Teater, 

Så som i himmelen 
7.oktober 2023                      

 

Pris per person:  kr. 1.695,- 
   

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen, med vår 
moderne turbuss. 

- Reiseleder. 

- 2-retters middag i 
Victoriasalen på 
Ringve Museum.  

- Billetter, med gode 
plasser på 
Hovedscenen på 
Trøndelag Teater. 

- Alle ferje- og 
bompengekostnader. 

Kontaktinformasjon 
og påmelding gjøres til: 

 

 

Ansvarlig arrangør: 

 

post@abuss.no 
 

Denne turen er tilrettelagt for 
gjest med rullestol. 

 
 

NB!! PÅMELDINGSFRIST: 
14.juni 2023 

 

Alle foto: Google og Facebook 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATERTUR – TRØNDELAG TEATER 
 

                 Lørdag 7.oktober 2023 

NÅR ALLE HJERTER SLÅR I TAKT 

Den verdensberømte dirigenten Daniel er fullbooket åtte år fram i tid. Så 

kollapser han på podiet. Legene konstaterer at hjertet er utslitt. Hvis Daniel vil 

leve må han senke tempoet. Den ettertraktede kunstneren blir tvunget til å 

kansellere avtalene sine og står plutselig uten retning i kunsten og i livet. 

Han reiser tilbake til barndomsbygda. Det viser seg at kirkekoret mangler 

dirigent. Det musikalske geniet går motvillig med på å møte den brokete gruppen 

lokale korentusiaster. Sammen forsøker de å åpne seg for musikken og for 

hverandre. 

    
Hjertevarmt drama i ny drakt  
 

Trøndelag Teater er kjent for å sette opp musikaler i verdensklasse og for å 

fornye høyt skattede drama. I den kritikerroste scenografen Katrin Bombes 

hender løftes den lille bygda inn i et nytt, visuelt og enestående univers. Det er en 

historie full av latter, tårer og varme, som belyser tematikk som er aktuell for vår 

tid: Kunsten som lindrende kraft for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. 

Musikken gis et nytt og spennende uttrykk signert kapellmester Åsmund Flaten 

sammen med et knippe særdeles sterke musikere og sangere. 

 

En historie om kjærlighet, tilgivelse, samhold og aksept  
 

I en urolig tid er kanskje en kjærlighetshistorie om tilgivelse, samhold og aksept 

det vi trenger. Det er bevist at korsang synkroniserer hjerterytmen til alle som 

deltar i sangen. Vi puster i takt. Er det ikke det vi alle drømmer om akkurat nå? 

En mer harmonisk verden? 

 

Storslått verdenssuksess  
  

Så som i himmelen er basert på den Oscarnominerte filmen med samme navn. 

Forestillingen hadde urpremiere på Oscarsteatern i Stockholm høsten 2018 og har 

siden gått sin seiersgang på flere teatre i Norge, Sverige og Island. Nå skal den 

berøre, sjarmere og forføre publikum på Trøndelag Teater. 

 

Litt om reisen vår.  

Turen starter fra Leksvik sentrum klokken 12:50 og kjøres via Havna i Vanvikan 

klokken 13:25, Rissa Hotell klokken 13:50, Coop Stadsbygd sentrum klokken 14:10 

og ferje fra Rørvik klokken 14:30. Før forestillingen kjører vi til Victoriasalen på 

Ringve Museum, der det blir servert en 2-retters middag til oss. Etter en god middag 

setter vi kursen til Trøndelag Teater. Forestillingen starter klokken 18:00. 

 

På hjemreisen når vi ferja klokken 20:00 fra Flakk. Coop Stadsbygd sentrum 

 

 
 

 

 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 

 


