
 

 

Umeå 6 augusti 2017 

 

 

 

Kära medlem! 

Det är dags att planera inför höstens scenkonstupplevelser. Rajden landar i din brevlåda 10 augusti. 

Vi hoppas att utbudet inspirerar dig!  

Den 10 augusti får du även en länk via mail. Med denna länk kan du boka, betala och skriva ut dina 

biljetter. Du kan också välja mobilbiljett om du föredrar det. Du kan även köpa dina biljetter över disk 

på Biljettcentrum eller maila din beställning till boka@biljettcentrum.com. 

Som medlem kan du nu köpa biljetter till alla Umeå Teaterförenings föreställningar som presenteras i 

Rajden om du köper till minst tre produktioner. Har du redan köpt biljetter till någon av höstens 

föreställningar kan du tillgodoräkna dig dessa. Använd gärna blanketten på baksidan. 

De biljettsläppsdatum som anges i Rajden avser dem som inte är medlemmar.  

Biljettcentrum 

Biljettcentrum har extra öppet tisdag 22 och onsdag 23 augusti kl 12-18 för er medlemmar då det 

annars skulle varit stängt. De ägnar sig helt åt er, skriver ut bokningar som ni själva gjort i 

biljettsystemet, eller som ni mejlat eller skickat in.  

Välkommen till höstens ombudsträff 

Höstens föreställningar presenteras av producenter och arrangörer torsdag 7 september kl 18.30 på 

Studion, Umeå Folkets Hus. Sista anmälningsdag är måndag 4 september.  

Meddela info@umeateaterforening.se om du kommer. För andra kontaktvägar se brevhuvudet.  

Vi bjuder på fika och behöver därför veta om ni vill ha specialkost.  

 

Exklusiv teaterkväll på Ögonblicksteatern 

Umeå Teaterförening och Ögonblickteatern hälsar medlemmar och ombud välkomna till en 

teaterkväll 1 november kl 19-21. Den inleds med ÖT:s ”Romeo och Julia” och avslutas med tilltugg 

och teatersamtal. Begränsat antal platser.  

Anmälan till info@umeateaterforening.se senast 24 oktober. 

 

Viktigt att vi har din rätta e-postadress 

Du får information och fina erbjudanden från oss via e-post. Om du inte fått någon mail från oss 

under våren så saknar vi din adress.  

 

 

Vi ses på teatern! 

Anna Cedergren 

Umeå Teaterförening 
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