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HEJ ABONNENT!

Äntligen ser vi ljusningen! Efter ett långt uppehåll längtar 
vi extra mycket efter att kunna öppna våra teaterhus igen i 
september. Under hösten blir det franskinspirerad musikal 
och brittisk komedi på stora scenen samt en rad underhål-
lande och spännande föreställningar på de mindre scenerna.
 
BILJETTSLÄPP
Som abonnent kommer du fortsatt ha förtur på biljetter och 
rabatterat pris på hela repertoaren. För dig släpps biljetter-
na till höstens föreställningar och evenemang tisdagen den 
10 augusti kl. 10.00 (om restriktionerna tillåter). Du bokar 
enklast via ostgotateatern.se /abonnent genom att logga in 
på Mina sidor. Du hittar föreställningarna under fliken Er-
bjudanden. 

Du som ännu inte skapat en användare med lösenord kan 
gå in på ostgotateatern.se/abonnent och registrera dig med 
lösenord redan nu och läsa mer. Har du inte möjlighet att 
skapa en användare bokar du via telefon på 020-51 51 20.

Från den 10 augusti kan du även köpa biljetter till dina vän-
ner med 15% rabatt. För övrig publik släpps biljetterna till 
ordinarie pris den 12 augusti kl. 10.00.

DESSA PRODUKTIONER KAN DU SÄKRA PLATS TILL
• Alla mina liv – komedi av Alan Ayckbourn på stora scenen.
• Amélie – förtrollande musikal baserad på den flerfaldigt 
Oscarsnominerade filmen Amelie från Montmartre.
• Öppna repetitioner och fördjupande samtal för Alla mina 
liv och Amélie lördagen veckan innan premiär.
• Eufori – en eurodancemusikal i milleniumskiftets IT-yra, i 
samarbete med Riksteatern. Spelas på stora scenen.
• Den sjunde vågen – ny soppteater med berörande musik av 
Marie Fredriksson , tolkad av Karin Oscarsson.
• Sagor för vuxna – soppteater baserad på berättelser och 
önskelåtar från östgötar under pandemin.
• Att döda en Lolita – experimentell teater på X-scenen. In-
spirerad av Vladimir Nabokovs omdiskuterade roman.
• Perspektiv på normer – ett samtal under East Pride i Norr-
köping, utifrån kommande radiodramat Ipomoea Tricolor.

Läs mer och se speldatum på ostgotateatern.se.

Psst! Redan nu finns biljetter ute till komiska Halal Teater 
med linköpingsbon Diyari Mahmoud på X-scenen i Norrkö-
ping 18 september-17 oktober.

SCENKONST MED OMTANKE
Vi värnar om publik och personal och följer givetvis Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer och gällande lag-
stiftning. Vi följer också noga utvecklingen och är beredda 
att ställa om ifall restriktionerna ändras. I nuläget planerar 
vi att fortsätta med minst en meters avstånd mellan varje 
besökare i salongen, tillsammans med ytterligare trygghets-
åtgärder. Öppet köp gäller på samtliga biljetter. Läs mer på 
ostgotateatern.se/trygg.

SEMESTERTIDER
Vår biljettbokning och kundservice har stängt för säsongen 
och öppnar igen i samband med biljettsläppet den 10 augusti. 

Fr.o.m. den 10 augusti når du oss här! 
• Chatten på www.ostgotateatern.se
• infobiljett@scenkonstost.se
• Östgötateatern i sociala medier
• 020-51 51 20 tisdag-onsdag kl 10.00-16.00

Trevlig sommar önskar alla vi på Östgötateatern!
 

Information från Östgötateatern



Under våren har våra inspelningsstudior gått varma. Via 
ostgotateatern.se och rubriken På scen hittar du en härlig 
blandning av digitala produktioner som du kan ta del av 
kostnadsfritt. 

Här finns till exempel den efterfrågade abonnentfavoriten 
Markurells i Wadköping som radioteater med stor ensemble, 
produktioner baserade på verk av August Strindberg (Paria) 

och Oscar Wilde (En sann äkta hälft) såväl som hisnande 
cirkus- och musiksamarbeten på film (Slagverkare mot väg-
gen och Moonlight Whispers) och dikter, noveller och roma-
ner upplästa av skådespelare.

Vi kommer att fortsätta släppa digitala produktioner under 
sommaren, däribland en filmserie från våra verkstäder, så 
följ oss gärna i sociala medier för uppdateringar!
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