BÄSTA ABONNENT
Information från Östgötateatern

Här kommer en hälsning från Östgötateatern med information om återbetalning, tips från vår digitala scen och en
ny abonnenttävling där du kan tävla i teaterkunskap.
Du som är abonnent har blivit kontaktad via sms med besked om att vi nu betalar tillbaka resterande del av abonnemanget för säsongen 2020/2021. Detta med anledning av
den förlängda pausen på våra fysiska scener (i nuläget t.o.m.
31 mars). För att försäkra oss om att du ska nås av informationen och få din återbetalning skickar vi här en påminnelse.
Har du ännu inte fått biljettpengarna tillbaka är du välkommen att kontakta oss på 020-51 51 20, så kan vi tillsammans

hitta bästa sätt att göra återbetalningen på.
Om vi under våren kan spela publika föreställningar på scen
så kommer du som är abonnent att bli erbjuden att köpa biljetter till rabatterat pris.
Vi kommer att hålla kontakten med dig och berätta om planerna inför kommande säsong 2021/2022. Du är också välkommen att följa oss i sociala medier och att anmäla dig till
vårt digitala nyhetsbrev på ostgotateatern.se.
Varma hälsningar från oss på teatern!

TIPS FRÅN DIGITALA SCENEN
Smakprov på sådant som finns och sådant som komma skall
under våren. Läs mer på www.ostgotateatern.se/vt21!

JANSSON GÖR LÄNET
LIVESÄNDNING Musikaliskt matlagningsprogram med
skådespelaren Peter Jansson och gäster - direktsänt från
östgötska bygdegårdar.

SLAGVERKARE MOT VÄGGEN
FILM Cirkus möter slagverk i ett unikt visuellt och
musikaliskt samarbete mellan Östgötateatern och SON.

MARKURELLS I WADKÖPING
RADIOTEATER En önskad abonnentfavorit! Hjalmar
Bergmans både uppsluppna och tragiska berättelse, med
stor ensemble.

GODNATTSAGOR
INLÄSNINGAR Skådespelare från teatern läser över 100 år
gamla sagor bland tomtar och troll.

PARIA
RADIOTEATER August Strindbergs pjäs om herr X och herr
Y, i regi av Patrik Voight.
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LIVEMUSIKQUIZ
LIVESÄNDNING Ann-Sofie Andersson Kern och Caroline
Harrysson håller i livesända musikquiz. Första temat; 1950och 1960-tal.

PÅ 60 SEKUNDER
RADIOTEATERSPORT Hyllning till en klassisk radiolek.
Fler avsnitt i programmet där skådespelare tävlar i
improvisationskonst.

GUIDADE VISNINGAR
FILM Följ med in bakom kulisserna i teaterhusen och våra
verkstäder och få en spännande inblick i arbetsprocessen.

ABONNENTKRYSS
Tävla med teater!

Svara på frågorna nedan och mejla svaren senast den 14
mars 2021 till infobiljett@scenkonstost.se. Märk med
TÄVLING i ämnesraden. Det går också bra att posta svaren tillsammans med namn, adress och telefonnummer till
Scenkonst Öst AB, Box 2287, 600 02 Norrköping.
Vi drar 10 vinnare som presenteras på www.ostgotateatern.
se/abonnentinfo senast 19 mars och som får en varsin fin
gåva ur vår presentshop.
Lycka till!

3. Sven Wollter, en av Sveriges största
och mest folkkära skådespelare, gick
tyvärr bort i november 2020. Han avrundade sin scenkarriär på Östgötateatern i föreställningen Swedenhielms
2014. Vem regisserade den?
1. Marika Lagercrantz gjorde regidebut på Östgötateatern

i föreställningen Stark som en räv (2017). I rollerna såg vi
bland annat Stina von Sydow, Jesper Barkselius och Åsa
Arhammar, men vilket svenskt band skrev musiken?
1: Kontrapunk
X: Den svenska björnstammen
2: Moneybrother

1: Mattias Carlsson
X: Pontus Plaenge
2: Martin Rosengardten

4. På de allra flesta teaterhus finns en
röd lampa på fasaden eller i anknytning till entrén. Vad betyder det när
den lyser?
1: Det är premiär
X: Det fullsatt
2: Det är celebert besök i publiken
(kunglighet, statsminister/president
eller världsartist)

2. 1976 hade den här musikalen Europapremiär på Östgö-

tateatern och den blev en stor succé. 2010 spelades den hos
oss igen, med skådespelaren Petra Nielsen i en av huvudrollerna. Vad heter föreställningen?
1: Guys and Dolls
X: La Cage Aux Folles
2: Chicago
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5. Flera skådespelare som vi sett på
våra scener, bl.a. Jesper Barkselius
och Krister Kern, medverkade i en
uppmärksammad thriller som hade
premiär 2018 och producerades av
Norrköpingsbolaget Crazy Pictures.
Vad heter filmen?
1: Jordskott
X: Blå måndag
2: Den blomstertid nu kommer

