Förtur
13-26 april
Nyhet! 15%
till dina vänner
Höstens
stora föreställningar

Här kommer information om teaterupplevelser att
längta efter till hösten – och om hur du gör för att
säkra din plats.
Vi kommer inte att sälja traditionella abonnemang spelåret 2021/2022, utan istället erbjuda er som varit abonnenter
förtur till att köpa lösbiljetter till den kommande säsongens
stora föreställningar; musikalen Amélie, komedin Alla mina
liv, nyskrivna Expedition kyla och klassikern Peer Gynt.
Självklart till abonnentpris. Du kommer alltså fortsatt kunna köpa biljetter till det bästa priset och de bästa platserna
innan vi släpper till övrig publik.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
För att fortsätta som abonnent kommande säsong går du in
på www.ostgotateatern.se/abonnent – där registrerar du dig
som abonnent innan du kan köpa biljetter till abonnentpris
kommande säsong.
Då får du tillgång till ”mina sidor” där du enkelt själv kan
boka dina biljetter till specialpris. Biljetterna släpps den 13
april kl. 10.00.
För frågor: 020-515120, så hjälper vi till med registreringen.
Vi kommer endast att släppa 50 biljetter per föreställning till
att börja med. Dessutom med 1 meters avstånd mellan besökarna. Därför kan vi inte erbjuda dina ordinarie abonnentsplatser denna säsong. Du kan endast boka så många biljetter
som du har haft i ditt abonnemang. Biljetterna till de två
stora föreställningarna våren 2022 släpps under hösten och
inför det kommer du att få all information du behöver för att
kunna köpa biljetter i förväg och till abonnentpris.

SALONGER MED AVSTÅND
Vi vill ha en trygg och säker miljö för publik och personal.
Därför kommer vi under hösten att fortsätta med en meter
emellan varje besökare i salongen, tillsammans med ytterligare trygghetsåtgärder. Läs gärna mer på www.ostgotateatern.se/trygg. Vi förbehåller oss rätten att boka om din
plats/dag om restriktionerna ändras.

ÖPPET KÖP
Du kan tryggt köpa biljetter till höstens föreställningar redan nu. 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. Observera att du
inte kan byta dag själv digitalt för närvarande, utan behöver
kontakta telefonbokningen.

MER OM HÖSTENS REPERTOAR
Vi är så ledsna över att inte kunna bjuda in dig och alla andra
teatervänner på en lyxig abonnentkväll med mingel, underhållning och presentation av kommande spelår. På abonnentsidan på vår webb kommer du dock fr.o.m. förnyelseperiodens start den 13 april att hitta hälsningar från teaterchef
Nils Poletti såväl som höstens regissörer, där du kan höra
dem berätta mer om de varma och roliga föreställningar
som komma skall.

NYHET!
Du som abonnent är vår allra bästa teaterambassadör. Nyhet
för denna säsong är att via dig kan dina vänner och bekanta
boka biljetter till 15% rabatt. Vi hoppas att de precis som du
längtar efter att få gå på teater.
Biljetterna bokar du via ”mina sidor” fr.o.m. 27 april (samma
dag som biljetterna släpps till allmänheten).

Alla mina liv
En underhållande, inkännande och tankeväckande komedi om
hur de små valen vi gör kan förändra hela vårt liv.
TÄNK OM du inte hade svarat på det där telefonsamtalet… eller om du
hade tackat ja till det där jobbet… Vi har alla alternativa liv som vi hade
kunnat leva om vi gjort andra val. Men vem hade du blivit då?
Alla mina liv är en 1980-talskomedi av Alan Ayckbourn, en av världens
mest spelade komediförfattare med titlar som Gin & Bitter Lemon och
En fröjdefull jul. Den består av åtta pjäser med sexton olika slut, som
spänner mellan fullt utvecklad fars och svart komedi.
Vilka pjäser-i-pjäsen som spelas beror på vilka val rollerna gör under
spelets gång. Och det är du, som publik, som bestämmer. Välkommen till
en föreställning som hyllar teaterns lek och till en teaterkväll som inte
liknar någon annan!
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LINKÖPING 3 september - 3 oktober 2021
NORRKÖPING 6 - 21 november 2021

Amélie
Upplev den färgsprakande musikalversionen av den femfaldigt
Oscarsnominerade franska filmen Amélie från Montmartre.
Den blyga Amélie bor i Paris och lever i sin egen lilla värld. En dag hittar
hon ett skrin fyllt av barndomsminnen och bestämmer sig för att leta upp
ägaren till det. Efter att i all hemlighet ha lämnat tillbaka skrinet och sett
glädjen det gav börjar Amélie i smyg försöka förbättra sina grannars liv.
När hon träffar den fascinerande Nino uppstår frågan: har hon modet att
också våga förändra sitt eget liv?
Amélie är en förtrollande berättelse om att återerövra det vackra, äventyrliga och fantasifulla i livet. Här finns färgstarka karaktärer, en retrodoftande parisisk miljö och romantisk musik. För regi av denna Skandinavien-premiär står Markus Virta, som senast regisserade den hyllade
musikalen Come From Away.

NORRKÖPING 26 september - 24 oktober 2021
LINKÖPING 12 november - 19 december 2021
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