
Original opsætning af Mamma Mia! Vender tilbage til Israel mellem
20. august og 5. september 2015.
Verdens mest succesfulde musical, MAMMA MIA!, vender tilbage til Israel i en begrænset periode i sommeren 2015. Den
originale opsætning af det globale megahit opføres i Tel Aviv Opera House fra den 20. august til den 5. september.

MAMMA MIA! i Tel Aviv vil bestå af nøjagtig den samme opsætning og teaterstandard som forestillingerne i West End og på
Broadway. Den spektakulære forestilling i Tel Aviv Opera House er identisk med opsætningen i London for så vidt angår
instruktion, koreografi, kulisser, lyssætning og musik. 100 tons udstyr bliver fløjet til Israel om bord på to specielle fragtfly.
Over 54 millioner fans har set showet i 39 opsætninger på 14 forskellige sprog, siden det havde premiere i London i 1999.
MAMMA MIA! har indtjent billetindtægter på over 2 mia. USD og har været vist i over 400 større byer i hele verden. Forestillingen i
Londons West End kører på sit 16. år, og i New York er den en af de længst opførte musicals i Broadways historie. Den
internationale turnéopsætning på engelsk har allerede besøgt over 80 lande og har været vist for over 4,5 millioner mennesker.
MAMMA MIA! er Judy Craymers geniale iscenesættelse af magien i ABBAs udødelige sange koblet sammen med en fortryllende
historie om familie og venskab, der udspiller sig på en græsk ø. MAMMA MIA! The Movie er den musicalfilm, der har haft den
største indtjening nogensinde.
MAMMA MIA! med musik og tekst af Benny Andersson og Björn Ulvaeus er skrevet af Catherine Johnson, instrueret af Phyllida
Lloyd og koreograferet af Anthony Van Laast. Opsætningen er designet af Mark Thompson med lyssætning af Howard Harrison,
lyddesign af Andrew Bruce og Bobby Aitken samt musicalledelse, ekstramateriale og arrangementer af Martin Kock. MAMMA
MIA! International Tour er produceret af Judy Craymer, Richard East og Björn Ulvaeus for Littlestar i samarbejde med Universal,
Stage Entertainment og NGM.
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt



offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


