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14-16 augusti 2022 
Vi reser till Tällberg  
i Dalarna och bor på fantastiska Villa Långbers på höjderna 
med vy över Siljan. I den unika musikarenan Dalhalla upplever vi 
konsertversionen av Kristina från Duvemåla med kör och solister 
och Dalasinfoniettan (se sid 2). 
 

Pris:4.850.- 
I priset ingår: Resa med modern helturistbuss från BD-Bussresor AB ISO-certifierad och med Activ 
Filter för renare luft, Halvpension två dygn på Villa Långbers Hotel med del i dubbelrum och med 
den blå Siljan som utsikt, Vickning efter konserten på hotellet, Entré till Dalhalla med ”Kristina från 
Duvemåla”, Resvärd, skatter och lagstadgad garanti. 
 

Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och har handsprit, håller avstånd och sitter glest max 30 i bussen 
 

 
I samarrangemang   vänd! 
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Kristina från Duvemåla 
Det är den drygt tre timmar långa 
konsertversionen av Sveriges kanske 
mest älskade musikal som kommer att 
spelas på Dalhalla i sommar.  
I huvudrollerna som Kristina och Karl 
Oskar ser vi Viktoria Tocca och John 
Martin Bengtsson. Robert gestaltas av 
Martin Redhe Nord, Ulrika av Evelyn 
Jons och Fina-Kajsa/berättaren av 
Marianne Mörck. För musiken svarar 
Dalasinfoniettan och dess kör under 
ledning av Anders Eljas. 
Musiken i “Kristina från Duvemåla” 
är tidlös och berör på djupet – en episk 
berättelse baserad på Vilhelm 

Mobergs utvandrarepos med musik av Benny Andersson och text av Björn Ulvaeus: bland 
annat låg “Guldet blev till sand” 110 veckor på Svensktoppen i slutet av 90-talet och “Du 
måste finnas” har tolkats av både Susan Boyle, brittiska musikalstjärnan Kerry Ellis och 
Newkid. 
Övriga huvudroller som är besatta är Karl Oskar, Robert och Ulrika som spelas av John 
Martin Bengtsson, Martin Redhe Nord respektive Evelyn Jons, alla tre musikalartister ur det 
svenska toppskiktet med otaliga huvudroller i bagaget. Fina-Kajsa/berättaren gestaltas av 
legendaren Marianne Mörck som gjorde samma roll i uruppsättningen av “Kristina från 
Duvemåla” i Malmö. Unga stjärnskottet Ängla Sigfridsson spelar Elin, Ulrikas dotter. 
Föreställningen som sätts upp på Dalhalla är den drygt tre timmar långa konsertversionen av 
Kristina Duvemåla där handlingen förs framåt av berättaren. 
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