Umeå 3 januari 2018

Kära medlem och älskare av scenkonst
I dagarna får du Rajden i brevlådan. Fundera och resonera med familj, vänner, arbetskamrater och
handplocka föreställningar för olika konstellationer. Vi vill be er betänka att de riktigt stora
upplevelserna ofta är otippade. Den rutinerade teaterbesökaren vet att det kan det löna sig att
chansa, så välj gärna ett eller ett par osäkra kort.
Tipsa dina vänner om scenpass och hjälp dem att infria sina nyårslöften
Många ger sig själv ett löfte om att bli snällare mot själ och kropp; träna, träffa vänner oftare, göra
spännande aktiviteter tillsammans. Att planera in teater- och konsertbesök och varför inte lösa
medlemskap i Umeå Teaterförening är ett steg på vägen.
Boka nu för förtur och fina platser
Titta på blanketten på detta brevs baksida så får du en bra överblick över utbudet. Du kan självklart
skicka blanketten ifylld till Biljettcentrum eller till oss men smidigast är att boka/köpa biljetterna via
den biljettlänk som vi mejlar ut den 10 januari. Det är därför viktigt att vi har din rätta e-postadress!
Vi har specialöppet på Biljettcentrum för medlemmar tisdagen den 23 januari 12-18.00 men det går
självklart bra att besöka Biljettcentrum på de vanliga öppettiderna.
Några tips
Direkt efter ”Kejsarn av Portugallien” och ”Sincereley Solo” så blir det ”Åskådarskola” för dem som
önskar fördjupa teaterupplevelsen tillsammans med andra. Teaterkritiker Ylva Lagercrantz Spindler
håller i samtalet.
Ellenor Lindgren har en plats i våra hjärtan för ”Lifsens rot” och ”I en sal på lasarett”. Nu är hon
tillbaka med en ny soloföreställning – ”Glupahungern”.
Vi bifogar ett informationsblad om ”De redan frälsta” som vi tror mycket på. Föreställningen börjar
19.00 båda dagarna och är 90 min lång och har ingen paus (inte som det felaktigt står i Rajden 18.00
på lördag och längd
1 tim inkl 30 min paus).
Och vi inleder året med en riktig smällkaramell: Premiären på ”Fatta! med Cleo och Juck”.
Rapporterna från Hallunda där de repeterar skvallrar om en tung och peppande föreställning.
Årsmöte torsdag 22 mars kl 19.00, Pilgatan
Välkommen till Teaterföreningens årsmöte. Det blir utlottning av teaterbiljetter och andra
överraskningar. Har du förslag på ledamöter till styrelsen kontakta valberedningen; Catarina Norén
070-398 85 70 catarina.noren@svt.se Senast måndag den 8 mars vill vi ha din anmälan och/eller de
frågor Ni vill att mötet ska behandla. Kontaktuppgifter se brevhuvud. Handlingarna inför mötet
skickas till de som anmäler sig.
Välkommen till en teatervår med premiärer, hunger och fördjupning.
Umeå Teaterförening
genom Eva Lindau

