Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

”Infruset”

- själens skrubbsår
På Malmö Live
1-dagsresa
Avresa: 13/11 - 2022
Upplev när Björn Dixgård, Arja Saijonmaa och soulartisten Shirin El-Hage tillsammans med Malmö Symfoniorkester och nycirkusartisten Christel Stjerneberg bjuder
på en känslosam musikföreställning baserad på Mando
Diaos succéalbum ”Infruset”.
Musikföreställningen vilar på poeten Gustaf Frödings
texter från det grammisbelönade och platinasäljande
albumet ”Infruset”. Albumet har med åren blivit en
generationsöverskridande klassiker i Sverige. Den mest
välkända låten är ”Strövtåg i hembygden”, som med sin
rekordlånga förstaplats på svensktoppen har blivit en del
av den svenska musikskatten.
Björn Dixgård arbetar även med helt ny musik, som kommer att spela en stor roll i musikföreställningen.
- ”Själens skrubbsår” är skriven av mina föräldrar och
låten kan uppfattas som en slags sammanfattning av vad
musikföreställningen ska handla om. Den kretsar kring
ensamhet, hopp, gemenskap och om meningen med
livet, säger Björn Dixgård.
När ”Infruset” kom 2012 blev många överraskade av att
Mando Diao tolkade ett urval av Gustaf Frödings dikter. Gruppens tolkningar förde Fröding in i nutiden och
gjorde honom mer känd och relevant för fler. Föreställningen ”Infruset - själens skrubbsår” blir ett helt nytt möt
mellan Frödings värld och vår tid, det blir en känslosam
musikupplevelse utöver det vanliga!
Björn Dixgård - huvudsångare i bandet Mando Diao som
sedan 2002 släppt åtta album och sålt miljontals exemplar världen över.
Arja Saijonmaa - folkkär artist, schlagerstjärna och författare som under sin långa karriär spelat in 35 album på
många olika språk.
Shirin El-Hage - lovande soulsångerska och låtskrivare
från Malmö, som gjort uppmärksammade framträdanden
under Melodifestivalen och tillsammans med gruppen
Damn!
Musikföreställningen varar ca 2 tim inkl paus

Program
Vi kör från Hagestad, g:la Mälarhusvägen kl 11.30 - Borrby,
kiosken kl 11.35 - Skillinge, torget kl 11.45 - Simrishamn,
godsmagasinet kl 12.00 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl
12.15 - Tomelilla, järnvägsstationen kl 12.35 - Ystad, Hälsobacken kl 12.55 - Skurup, E65-rasten kl 13.15 - Svedala,
Circle K kl 13.30 vidare till Malmö. Vi äter en god middag på
en trevlig restaurang innan föreställningen börjar kl 16.00
på Malmö Live.

Pris och avgångar

13/11 - 2022				

1295:-

I resans pris ingår: Bussresa och biljett på parkett till ”Infruset själens skrubbsår” samt middag.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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