
 
i samarbete med Karl-Everts Busstouring 

 

FOREVER PIAF – MUSIKAL PÅ LORENSBERGSTEATERN  

LÖRDAG  12 NOVEMBER 2022  

 
 
Avresa kl.14.15  gate 14 Resecentrum i Trollhättan 
 
Vi åker till Lorensbergsteatern I Göteborg. Detta är en eftermiddagsföreställning, som 
börjar. Kl.16.00-17.45   Ingen paus. Ingen förtäring ingår, men det finns tid att köpa 
något drick/ätbart innan föreställningen. 
  
Redan under sin korta livstid blev Edith Piaf legendarisk, en av 1900-talets absolut 
största sångikoner. Hennes drabbande unika röst, hennes älskade sånger och 
hennes dramatiska liv har aldrig slutat beröra. Forts. 
 
 
 
 



 
 ”Forever Piaf” är en nyskriven musikal med alla hennes kända låtar, en episk 
berättelse om hennes liv, hennes musik och hennes män. Som den äldre Piaf ser vi 
Malena Ernman och som den yngre hennes dotter Beata Ernman, som tillsammans 
gestaltar Ediths inre och yttre verklighet. Genom Ediths dialog mellan sitt vuxna jag 
och det ständigt närvarande barnet berättas historien om flickan som upptäcktes när 
hon sjöng i ett gathörn i Paris och steg från ett liv i fattigdom till att bli en av de 
klarast lysande stjärnorna på världshimlen…  Ediths vänner, älskare och kollegor 
gestaltas på scenen av ensemble och orkestermedlemmar. Flera av de viktigaste 
personerna i hennes artistiska utveckling spelas av Björn Kjellman. 
 

Rollista: 
Edith Piaf - Beata Ernman 
Edith Piaf - Malena ErnmanLouis Leplée, Raymond Asso, Jean Cocteau, Jacques 
Pills mfl - Björn Kjellman 

För manus, översättning av sångtexter och regi står Rikard Bergqvist. Musikaliskt 
ansvarig: Kristofer Nergårdh .Scenografi: Mats Sahlström. Ljusdesign: Raimo Nyman 
& Per Hörding. Koreograf: Annika Lindqvist 
 
Beräknad hemkomst 19.15    
  
 

Pris: 1.195  kronor  

Ingår: Bussresa,  Biljett på parkett rad 12-13  

 

Anmälan till: Resekommittén på månadsmötet måndagen 5 september därefter till  
Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00 eller på 
mail  info@karlevertsbusstouring.se   Sista anmälningsdag 26 september 
 

Betalningen oss tillhanda senast 30 september För inbetalning var vänlig betala 
via bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, adress, resans namn, datum för resan.
  
Hjärtligt välkomna!   
 

Aktiva Seniorer /      
  
  

Karl-Everts Busstouring  
Postadress  Telefon mail    info@karlevertsbusstouring.se      Bankgiro      
Kardanvägen 9 0520-325 43       453-6629        
461 38 Trollhättan  
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