
Tack för att du är abonnent. I julklapp från oss kommer här några fina erbjudanden.

December 2022

Det lackar mot jul och nyår och vi ser tillbaka på ett 
2022 fyllt av upplevelser och möten mellan människor; 
i våra vackra teaterhus såväl som på olika evenemang 
och mindre spelplatser runt om i länet och inte minst i 
klassrum.

I våra repetitionssalar har arbetet dragit igång inför 
vårens stora produktioner; pjäser av de namnkunniga 
dramatikerna Elfriede Jelinek och Lars Norén. Dessför-
innan blir det en galen cirkusföreställning med Fofo & 
David på Teater Bråddgatan 34 i Norrköping. 

God jul och gott nytt år!

BILJETTSLÄPP SOPPTEATER
Ni är många som har frågat om Pyttipanna, vårens 

soppteaterföreställning med skådespelarna Sven 
Angleflod och Karl Sanner tillsammans med musiker 
från Östgötamusiken. Från den 18 januari kl. 10.00 
kan du som är abonnent köpa rabatterade biljetter 
med förtur (200 kr mot ordinarie 250 kr). I priset ingår 
lunchsoppa, bröd, kaffe och kaka från Östgöta Kök. 
Biljetterna till allmänheten släpps den 25 januari. 

KUNDSERVICE
Telefon 020-51 51 20 tisdag, onsdag, fredag  
kl. 10.00–13.00. Stängt och 23 december.
E-post (ej biljettbokning): infobiljett@scenkonstost.se
Biljettkassan på Stora teatern i Linköping månda-
gar kl. 10.00–15.00. Helgstängt 26 december och 2 
januari. Fr.o.m. 9 januari 2023 är kassan öppen månda-
gar kl. 10.00–14.00.

OSTGOTATEATERN.SE
- En del av Scenkonst Öst

Två biljetter för priset av en till Romantisk symfoni. 
Hör Norrköpings Symfoniorkester framföra Tjaj-
kovskijs Symfoni nr 5, under ledning av den brittis-
ka dirigenten Karel Mark Chichon.

CRUSELLHALLEN, LINKÖPING 15 feb kl. 18.00

SONs festliga galakonsert Gyllene upptakt på 
trettondagsafton. Hör prisbelönta pianisten 
Benjamin Grosvenor och sångsolisterna Agnes 
Auer och Jesper Sjöberg. I biljettpriset ingår 
bubbel och konfekt.

DE GEERHALLEN, NORRKÖPING 5 jan kl. 17.00

2 för 1 15% rabatt

Erbjudanden till SON

Använd rabattkoden ÖT vid köp på norrkopingssymfoniorkester.se. 
Koden anges i steget där du fyller i betalningsinformation. Gäller på två ordinarie biljetter.



JELINEK 
TILL 
JERRY?
Skandinavisk premiär 18 
februari 2023 på Östgötateatern 
för ett av Nobelprisbelönade 
dramatikern Elfriede Jelineks 
senaste verk, LARM. BLINT SEENDE. 
BLINDA SER! 

<<Förnamn<< <<Efternamn<<

<<Adress<<

<<Potsnummer<< <<Stad<<

FRÅN Östgötateatern, Scenkonst Öst AB, Box 2287, 600 02 Norrköping

DU HAR VÄL INTE MISSAT?

OSTGOTATEATERN.SE
- En del av Scenkonst Öst

Ett presentkort till Scenkonst Öst gäller hos både 
Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester. 
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