
Originaloppsetningen av Mamma Mia! returnerer til Israel i
tidsrommet 20. august til 5. september 2015
Verdens mest suksessrike musikal, MAMMA MIA!, returnerer til Israel i et begrenset tidsrom sommeren 2015.
Originaloppsetningen av den enestående publikumssuksessen vil fremføres ved Tel Aviv Opera House fra 20. august til 5.
september.

MAMMA MIA! i Tel Aviv vil inneholde nøyaktig de samme oppføringsverdiene og teaterstandardene som showene på West End og
Broadway. Den spektakulære oppsetningen ved Tel Aviv Opera House er identisk med London-showet når det gjelder regi,
koreografi, kulisser, lyssetting og musikk. 100 tonn med utstyr vil bli fløyet til Israel i to lastefly.
Over 54 million fans har sett showet siden premieren i London i 1999 med hele 39 oppsetninger på 14 ulike språk. MAMMA MIA!
Kan skilte med en bruttoinntekt på over 2 milliarder USD i billettinntekter og har hatt premiere i mer enn 400 større byer verden
over. West End-oppsetningen i London er inne i sitt 16. år, og oppsetningen på Broadway i New York er et av de lengstlevende
showene i historien. Den engelskspråklige, internasjonale turné-oppsetningen har allerede besøkt mer enn 80 byer og spilt for over
4,5 millioner mennesker.
MAMMA MIA! er Judy Craymers geniale visjon av iscenesettelsen av den magiske historiefortellingen i ABBAs tidløse sanger
med en besnærende beretning om familie og vennskap som foregår på en gresk øy. MAMMA MIA! The Movie er tidens mest
innbringende live-action musikalfilm på verdensbasis.
MAMMA MIA! presenterer musikk og sangtekster skrevet av Benny Andersson og Björn Ulvaeus, historien er skrevet av Catherine
Johnson, oppsetningen er regissert av Phyllida Lloyd og koreografert av Anthony Van Laast. Den er designet av Mark Thompson,
lyssettingen er utformet av Howard Harrison og Andrew Bruce mens Bobby Aitken er ansvarlig for lyddesignen og Martin Koch for
overoppsyn, ekstramateriale og arrangementer. Den internasjonale turné-oppsetningen av MAMMA MIA! er produsert av Judy
Craymer, Richard East og Björn Ulvaeus for Littlestar i samarbeid med Universal, Stage Entertainment og NGM.
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


