BÄSTA ABONNENT
Information från Östgötateatern

VI HÖJER BLICKEN OCH TITTAR FRAMÅT

Just nu är vår publika verksamhet pausad t.o.m. 1 maj 2021.
Men vi jobbar på och ser framåt och planerar för ett fantastiskt spelår 2021/2022. Hösten bjuder på ännu en stor och
härlig musikalpremiär, parallellt med en komedi, medan våren 2022 innehåller de framflyttade Peer Gynt och Expedition kyla – det vill säga en riktig klassiker i visuell nytolkning
och en komisk arktisk resa mot kyligare breddgrader. Mer
information om höstens repertoar, som du snart kommer att
kunna säkra biljetter till, kommer inom kort.

ABONNEMANG

Vi har sålt abonnemangspaket sedan 1947 och under mina
21 år som jag arbetat på Östgötateatern har vi varje år, vid
den här tiden på året, jobbat för högtryck med förnyelse till
kommande säsong. Det gör vi även i år, om än på ett lite annorlunda sätt.
Ni som har varit abonnenter säsongen 2020/2021 och
2019/2020 kommer att få förtur till att köpa lösbiljetter
till våra föreställningar 2021/2022. Vi kommer alltså inte
att sälja våra traditionella abonnemang kommande säsong.
Men med förtur kommer ni att kunna köpa biljetter till det
bästa priset till de bästa platserna (precis som vanligt) innan
vi släpper till övrig publik.

ÖPPET KÖP!

I osäkra tider vill vi erbjuda trygghet. Du kan tryggt köpa
dina biljetter till höstens föreställningar även om vi i dagsläget inte vet hur pandemiläget kommer att se ut då – om
du inte skulle vilja eller kunna gå det datum du har biljett
till kan du (i mån av plats) byta till en annan speldag eller
avboka din biljett kostnadsfritt.

NÄSTA UTSKICK

I början av april kommer nästa utskick från oss. Där kommer du att få all information du behöver för att kunna köpa
biljetter till nästa säsongs två första stora scenen-produktioner. Du som abonnent kommer att få förtur att köpa biljetterna innan de släpps till allmän försäljning. Håll utkik i
brevlådan!

OSTGOTATEATERN.SE/ABONNENTINFO
020-51 51 20

STORT TACK!

Till er alla som peppar oss med glada tillrop gällande våra
digitala produktioner via vår hemsida, mail och i våra sociala medier. Det värmer.

DIGITALA SCENEN

Kultur där du är! Du hittar vår digitala scen, med massor av
filmer, radioteater och inläsningar att ta del av kostnadsfritt,
på www.ostgotateatern.se.
Du har väl inte missat att även våra Scenkonst Öst-kollegor
på Norrköpings Symfoniorkester regelbundet ger digitala
konserter? Läs mer och titta/lyssna via www.norrkopingssymfoniorkester.se.

ABONNENTSERVICE

Har du frågor och funderingar är du förstås välkommen att:
• Ringa oss på 020-51 51 20
• Maila oss på infobiljett@scenkonstost.se
• Chatta med oss via hemsidan ostgotateatern.se

Varma hälsningar
Säljchef Maria Hansson med kollegor på Östgötateatern och
Scenkonst Öst

