
September 2022

PREMIÄRER PÅ STORA SCENERNA

Nu har spelåret startat med säsongens första premiär 
och vi är så glada att du är en av våra trognaste 
besökare. Välkommen att visa upp din vackra teater 
även för dina vänner eller bekanta – som abonnent får 
du nu halva priset på max 4 biljetter per föreställning 
till båda höstens stora produktioner*. 

Använd rabattkoden Ab50 vid internetbokningen för 
att nyttja erbjudandet.

Come From Away
Äntligen har den hyllade musikalen om människors 
förmåga att hjälpa varandra när det verkligen gäller 
haft sin Linköpingspremiär. Föreställningen bygger 
på verkliga händelser i sviterna av 11 september-
attackerna 2001 och är full av medryckande musik. 
För regi står Markus Virta, som tidigare stått bakom 
publiksuccén Amelié.

9 SEPTEMBER–23 OKTOBER  
Stora teatern i Linköping

Drottningens juvelsmycke
En explosiv kostymfest för alla sinnen! Östgötateaterns 
nya tolkning av Carl Jonas Love Almqvists romantiska 
och spännande berättelse (som till stor del utspelas 
i Östergötland i slutet av 1700-talet) regisseras av 
teaterchef Nils Poletti.

18 NOVEMBER–22 DECEMBER  
Stora teatern i Linköping

FLER FÖRESTÄLLNINGAR I HÖST

Toastmasters
En soppteater under ett mardrömsbröllop. En komisk 
och musikalisk föreställning av och med Hani Arrabi 
och Pia Ternström. Ordinarie pris 250 kr, abonnentpris 
200 kr (inkl. lunchsoppa från Östgöta Kök).

5–20 OKTOBER  
Stora teatern (övre Teaterbaren)

Jag springer
En vacker och rasande monolog om erfarenheten av 
att förlora ett barn, framförd av Ann-Sofie Andersson 
Kern på ett löpband. Ordinarie pris 130 kr, senior 65+ 
105 kr, studerande från 13 år 65 kr.

1–9 DECEMBER 
X-scenen (ung scen/öst, Elsa Brändströms gata 3B)

Fly Me to the Moon
Teater på turné! En dråplig komedi om två 
hemtjänstarbetare med en farlig idé. Föreställningen 
gästar alla länets kommuner och biljetter köps hos 
respektive arrangör.  

1 OKTOBER–20 NOVEMBER  
Se turnéplan på ostgotateatern.se/flyme

Psst! Ännu fler föreställningar och biljetter hittar du på 
ostgotateatern.se.

UNG SCEN/ÖST
Upplev familjeföreställningar på vår barn- och 
ungdomsscen. Under hösten spelas Puppan (passar 
barn i årskurs 2–3) och Förvandlingar (passar 
högstadieungdomar) i ung scen/östs teaterhus i 
Linköping. Läs mer om föreställningarna och boka 
biljetter på ungscen.se.

*Gäller till Come From Away och Drottningens juvelsmycke, på ordinarie pris och ej till premiär.

OSTGOTATEATERN.SE/ABONNENT - En del av Scenkonst Öst

Biljetterna köper du enklast och billigast via hemsidan
Telefon: 020-51 51 20 Ordinarie öppettider: tis, ons, fre kl. 10.00–13.00 
E-post (ej biljettbokning): infobiljett@scenkonstost.se
Biljettkassan på Stora teatern i Linköping mån kl. 10.00–15.00
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SPELAS I LINKÖPING
9 september – 23 oktober 

MANUS, MUSIK & TEXT 
Irene Sankoff & David Hein

”Utan tvekan bland det bästa som  
skrivits i genren under 2000-talet”

DAGENS NYHETER

”Ett riktigt mästerverk som förtjänar  
att få ses av fulla salonger”

BROADWAYWORLD

”Musikalen ger oss i publiken 
livsmod, glädje och samhörighet”

CORREN


