Umeå 6 augusti 2018

Kära medlem – nu är det dags att planera teaterhösten
I dagarna får du Rajden i brevlådan. Vi hoppas att du hittar flera föreställningar som väcker din
nyfikenhet och som du känner att du måste se. Roliga, utmanande, tankeväckande, halsbrytande,
gripande och gåshudsframkallande? Kanske har du redan börjat fundera på vem eller vilka du ska
dela upplevelserna med?
I sommar har de flesta av oss laddat batterierna med mängder av solenergi och känner oss sugna på
nya äventyr. Visst? Vad sägs om att fira jul på måfå med Mammas Nya Kille, njuta av skådespelare
och artister som Leif Andrée, Anna Pettersson, Maria Lundqvist, Emil Jensen, tappa hakan inför
spektakulära varieté- och nycirkusshower. Du har över 40 dans-, musik-, nycirkus- och teateralternativ att välja mellan. Vi börjar säsongen redan lördagen den 25 augusti med kabarén
”Medborgarbandet” med bland andra Nina Persson (The Cardigans och A Camp), Kristin Amparo och
Dennis Lyxzén. Missa inte detta.
Gör så här för förtur och fina platser (och Biljettcentrums nya öppettider)
Kika på blanketten på detta brevs baksida så får du en bra överblick över hela utbudet. Du kan skicka
blanketten ifylld till Biljettcentrum eller till oss på kansliet men absolut smidigast är att köpa
biljetterna via den biljettlänk som vi mejlar ut till er medlemmar senast den 9 augusti. Nästan alla av
våra medlemsbokningar görs via denna länk.
OBS! Det är viktigt att vi har din rätta e-postadress! Hör av dig om du inte fått något mejl den 9
augusti så fixar vi detta. Vill du bara boka via länken och sedan hämta ut biljetterna på Biljettcentrum
går det bra – var bara uppmärksam så att du inte missar sista uthämtningsdatum.
Biljettcentrum har numera öppet måndag-fredag 12-14.00, på torsdagar även 17-18.00.
Kan du inte köpa/boka dina medlemsbiljetter via länken erbjuder vi er att skicka biljetterna med
faktura. Vill du ha dem hemskickade gör du en anteckning på din beställning (pappersblankett eller
mejl) men observera att bokningen då är bindande och att inga återköp görs.
Ombudsträff 11 september 18.30 på Studion - även för dig som medlem
Umeå Teaterförenings nya chef, Anders Ålander kommer. Marianne Folkedotter, Hans-Ola Stenlund,
Mattias Fransson, Bengt Strömbro, skådespelare från Västerbottensteaterns Släktkalas likaså. Och
några till. Medlemmar är hjärtligt välkomna till denna presentation av höstens utbud. Vi bjuder
förstås på förtäring (kaffe och smörgås). Senast fredag den 7 september kl 12.00 vill vi ha din
anmälan och info om ev allergier osv. Kontaktuppgifter se brevhuvud.
Umeå Teaterförening
genom Eva Lindau
PS: Biljetterna till bland annat Lunchteaterföreställningarna och Shirley Valentine släpps över disk till
allmänheten 28 augusti. Vi rekommenderar dig att ha köpt dina biljetter före detta datum.

