Oktober 2021

Här kommer information från Östgötateatern.
Det är så härligt att vara igång igen! Och inte minst
att äntligen kunna mötas i våra teaterhus och dela nya
upplevelser tillsammans. Vaccinationsgraden är överlag hög och smittspridningen i samhället så pass låg
att regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om
att ta bort restriktionerna gällande bland annat publiktak och avstånd vid evenemang. Det här innebär att vi
kan återgå till våra ordinarie salongsplaner och släppa
fler biljetter till höstens breda och varma repertoar.

självklart vidare med att skapa trygga och säkra teaterbesök för både publik och personal. Öppet köp gäller
fortsatt för samtliga biljetter. Läs om våra trygghetsåtgärder på www.ostgotateatern.se/trygg.
Extra biljettsläpp
Dessa produktioner kan du köpa biljetter till från den
5 oktober kl. 10.00. För övrig publik släpps de nya
biljetterna den 6 oktober kl. 10.00.

Biljettsläpp med förtur 5 oktober

Den färgstarka musikalen Amélie

Även om vi denna säsong inte kan erbjuda våra klassiska abonnemang har du som abonnent fortsatt rabatterat pris till samtliga föreställningar. Till det stundande
extra biljettsläppet har du också ett dygns förtur till de
bästa platserna innan biljetterna släpps för alla.

LINKÖPING, Stora teatern 12 nov-19 dec

Boka fr.o.m. tisdagen den 5 oktober kl. 10.00.
Enklast köper du dina biljetter digitalt genom bokningskalendern på www.ostgotateatern.se och genom att
välja biljettyp/pris ”Abonnent”. Du som tidigare har
skapat en inloggning kan också boka genom ”Mina
sidor”.

NORRKÖPING, Stora teatern 4-19 dec 2021
LINKÖPING, Stora teatern 5-16 jan 2022

Soppkonserten Den sjunde vågen

Nya biljetter utan avstånd

Soppteaterföreställningen Sagor för vuxna

Från och med den 29 september sitter sällskap tillsammans i salongen oavsett antal och utan avstånd
till andra. Ni som har bokat biljetter med avstånd till
föreställningar på stora scenen efter 29 september
ska nu ha fått nya biljetter utan avstånd till samma
dag med motsvarande platser. De nya biljetterna har
skickats ut per mejl alternativt via post om du inte har
lämnat en e-postadress.
Vi ber om förståelse för att det just nu är ett högt tryck
i telefonbokningen och till mejladressen infobiljett@
scenkonstost.se. I nuläget kan vi endast erbjuda byte
av platser för att flytta ihop befintliga sällskap.
Scenkonst med omtanke
Även om vissa restriktioner nu försvinner så jobbar vi

Den underhållande komedin Alla mina liv
NORRKÖPING, Stora teatern 6-21 nov

Eurodancemusikalen Eufori (i samarbete med Riksteatern)

NORRKÖPING, Teaterbaren 19-22 okt
LINKÖPING, övre Teaterbaren 27 okt-5 nov

LINKÖPING, övre Teaterbaren 1-3 dec
NORRKÖPING, övre Teaterbaren 8-10 dec

Det klassiska grekiska gästspelet Phaedra
NORRKÖPING, X-scenen 15-16 okt

Den lekfulla och experimentella Att döda en Lolita
NORRKÖPING, X-scenen 27 nov-18 dec

Sörjen som blev, om att vara ett finskt krigsbarns barn
LINKÖPING, X-scenen* vecka 48-50

Psst! Vi planerar också för fördjupande samtal kring
Amélie och Alla mina liv i Teaterbaren helgen innan
respektive nypremiär. Håll utkik på hemsidan, via vårt
digitala nyhetsbrev eller i sociala medier.

OSTGOTATEATERN.SE/ABONNENT
Biljetterna köper du enklast via hemsidan.
Vid frågor kring biljettköp: kontakta 020-51 51 20. Telefontider: Tis-ons 10.00-13.00 och 14.00-16.00.
*ung scen/östs lokaler på Elsa Brändströms gata 3B

Förtur för dig
som abonnent
Nytt biljettsläpp med förtur
den 5 oktober!
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