
Thomas Helmig og Susanne Bier 
forvandler filmen Den Skaldede 
Frisør fra 2012 til en ny, stor mu-
sicalkomedie i Musikhuset. Thomas 
Helmig skrev titelmelodien til Su-
sanne Biers gennembrudsfilm, Den 
Eneste Ene, og de glæder sig begge 
til at præsentere deres første musi-
cal sammen, hvor Helmig skriver 
og komponerer musikken. Du kan 
glæde dig til, at Vild Med Dans-
vinderparret, Silas Holst og Jakob 
Fauerby, skal fortsætte deres mak-
kerskab i musicalen. Det er nemlig 
netop blevet offentliggjort, at Jakob 
Fauerby skal spille Alessandro, som 
er barndomsven til Silas Holsts ka-
rakter Patrick. 
Flere af vores kendte danske skue-
spillere er med i opsætningen bl.a. 
Niels Olsen og Maria Lucia. Fore-
stillingen spiller i både København 
og Århus og flere datoer er allerede 
udsolgte.

Rejseplan
På vej til Århus serverer vi en kop 
kaffe og en småkage i bussen. Vi 
ankommer i god tid til Musikhuset 
Århus, så vi kan finde vores pladser 
på Balkonen.

Musicalen er færdig ca. kl. 17.30, og 
herefter kører vi mod Nørre Vissing 
Kro ved Skanderborg, her venter der 
os en dejlig 2-retters menu beståen-
de af gammeldags oksesteg med rå-
syltede solbær, glacerede perleløg, 
vinterurter og okseflødesauce og is-
dessert med chokoladesauce.

Efter en dejlig musicaloplevelse og 
middag kører vi retur til vores ud-
gangspunkter.
Husk, at der på en dagsudflugt med 
Riis Rejser indgår en hyggeprins el-
ler -prinsesse, som efter bedste evne 
og sammen med chaufføren sørger 
for den gode udflugtsstemning

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland

Afrejse     Pris
Lø 16.05                   946,-

Prisen inkluderer
Buskørsel i **** bus, hyggeprins, 
musicalbillet type C, 2-retters middag, 
kaffe og småkager i bussen på udtur, samt 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Fast plads i bussen: 30,-/20,-/15,-

Den Skaldede  
Frisør  
- The Musical i Århus

Busrejse, 1 dag

Højdepunkter
•	 Endagsudflugt

•	 Musical af Bier og Helmig

•	 Den skønneste musical siden 
Den eneste Ene

•	 Dejlig middag efter koncerten

•	 Hyggeprins med på turen

Endagsudflugt til Århus

Bus 1:
Påstigning  Afgang      Hjemkomst
Esbjerg Museumspladsen kl. 09.45  /  23.45
Vejen, Uno-X  kl. 10.30  /  23.00
Kolding Rutebilstation kl. 11.00  /  22.30
Fredericia Banegård kl. 11.30  /  22.00
Papuga Bus, Vinding kl. 12.00  /  21.30
Vejle Borgvold  kl. 12.15  /  21.15
Hedensted Circle K kl. 12.40  /  20.50
Horsens Banegård  kl. 13.00  /  20.30

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


