Oktober 2022

Här kommer information från Östgötateatern.
Mitt i höstsäsongen laddar vi redan för att möta en vår
full av nya teaterupplevelser.
På stora scenen väntar tysk dramatik i och med Nobelprisbelönade Elfriede Jelineks senaste verk LARM.
BLINT SEENDE! BLINDA SER! i regi av Jenny Nörbeck
samt den återvändande regissören Pontus Plænges
blick på den sönderfallande kärnfamiljen i Lars Noréns
genombrottspjäs Kaos är granne med Gud.
Bland vårens mindre produktioner finns bland annat en
Pyttipanna till soppteater, en klassisk spökhistoria på
Källarscenen och två helt nya cirkusföreställningar.
FÖRTUR TILL DIG SOM ABONNENT
Innan biljetterna släpps till allmänheten vill vi ge dig
som abonnent förtur – och självklart till rabatterat
pris. Från tisdagen den 18 oktober kl. 10.00 kan du
köpa biljetter till vårens produktioner på hemsidan,
telefonbokningen 020-51 51 20, i biljettkassan i Linköpings teaterhus eller på Louis de Geer i Norrköping.
Den 25 oktober släpps biljetterna för allmänheten.
Skriv in kulturupplevelserna i kalendern redan nu, till
dig själv eller någon du tycker om! Läs mer om föreställningarna och se speldatum på ostgotateatern.se.
PÅ MINDRE SCENER VÅREN 2023

Kvinnan i svart

KÄLLARSCENEN, NKPG

En atmosfärisk skräckberättelse med Sven Angleflod
och Karl Sanner i teaterhusets källare. Inget för den
mörkrädda!

Pyttipanna

ÖVRE TEATERBAREN LKPG OCH TEATERBAREN NKPG

En underhållande, musikalisk och överraskande
lunchupplevelse med Sven Angleflod och Karl Sanner.

Jag springer
X-SCENEN NKPG

En vacker, kraftfull och rasande monolog med
Ann-Sofie Andersson Kern på ett löpband.
(Psst! Jag springer spelas även på X-scenen (ung
scen/östs lokaler) i Linköping 1–9 december 2022.)

Vain

X-SCENEN NKPG OCH LKPG

En utforskande föreställning på temat manlig fåfänga,
av och med cirkusartisten David Eriksson.
Fler föreställningar och evenemang tillkommer – anmäl
dig gärna till Östgötateaterns nyhetsbrev via vår
hemsida och följ oss i sociala medier för nyheter och
inblickar bakom kulisserna!
BILJETTKASSOR & ÖPPETTIDER
ostgotateatern.se har öppet dygnet runt (och är
billigast vid biljettköp – du slipper serviceavgift!)
KUNDSERVICE 020-51 51 20
Tisdag, onsdag, fredag kl. 10.00-13.00
BILJETTKASSAN, STORA TEATERN I LKPG
Måndagar kl. 10.00-15.00 samt en timme före föreställning. OBS! Vecka 43 är kassan stängd på måndagen och istället öppen tisdag-onsdag 25–26 oktober.

TEATER BRÅDDGATAN 34 OCH KULTURHUSET FINSPÅNG

BILJETTKASSAN, STORA TEATERN I NKPG
En timme före föreställning. Nyhet! Fr.o.m. onsdag 26
oktober är biljettkassan i Norrköping även öppen på
onsdagar kl. 10.00-14.00.

Cirkusartisterna Fofo och David är tillbaka med en
värld full av fantasi och absurditeter.

BILJETTKASSAN, LOUIS DE GEER I NKPG
Tisdag-fredag kl. 11.00-14.00

Fofo och David

OSTGOTATEATERN.SE/ABONNENT

Biljettsläpp!

Redan den 18 oktober kl. 10.00 kan du som abonnent
köpa biljetter till vårens föreställningar!
Bokningen för allmänheten öppnar 25 oktober.
FRÅN Östgötateatern, Scenkonst Öst AB, Box 2287, 600 02 Norrköping

