Umeå 4 januari 2019

Kära medlem i Umeå Teaterförening!
Trettonhelgen står för dörren och en lång julledighet går mot sitt slut. Nu väntar en teatervår med namn som
Marie Göranzon, Ann Petrén, Tommy Körberg, Helena Bergström, Svenska Teatern från Helsingfors, Familie
Flöz från Berlin och nycirkusgruppen Gravity And Other Myths från Australien. Anna von Hausswolff var
omvittnat sagolik på Nobelfesten - och den 24 februari kommer hon till Väven. Cullbergbaletten har
Sverigepremiär på ON THE CUSP i slutet av januari på Norrlandsoperan. Och Norrbottensteaterns familjesatsning ”Kåldolmar och kalsipper” kommer till Umeå under sportlovet. Flera föreställningar berör 100
årsfirandet av den kvinnliga rösträtten. Fäbolands-gänget ger sig i kast med skogen i ”Nationalparken” och Uje
Brandelius kommer med en soloversion av ”Spring, Uje spring”. Programmen till lunch- & middagsteatern är
även de utvalda med omsorg. Till och med årsmötesprogrammet har vi handplockat där folkmusikerna och
berättarna Thomas Andersson och Greger Ottosson möts på samma scen. Läs längre ner i brevet hur du
anmäler dig till årsmötet.

Gör så här för förtur och fina platser (samt Biljettcentrums öppettider)
Kika på blanketten på brevets baksida för överblick över hela utbudet. Du kan skicka blanketten ifylld till
Biljettcentrum eller till oss på kansliet, men smidigast är att köpa biljetterna via den biljettlänk som vi mejlar ut
till er medlemmar senast den 11 januari. Nästan alla medlemsbokningar i början av terminen 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 11 januari så fixar
vi detta. Du väljer om du vill köpa eller boka via länken. Om du bokar kan du hämta ut biljetterna på
Biljettcentrum eller genomföra köpet över nätet vid ett senare tillfälle. Var bara uppmärksam så att du inte
missar sista uthämtningsdatum. Biljettcentrum har öppet måndag-fredag 12-14.00, på torsdagar även 1718.00. 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.

Välkommen till ombudsträff 22 januari kl 18.30 och årsmöte 26 mars kl 19.00.
Du är som medlem hjärtligt välkommen att lyssna på presentationer av höstens utbud på ombudsträffen på
Studion 22 januari. Vi bjuder på förtäring (kaffe och smörgås). Senast torsdagen den 17 januari kl 12.00 vill vi ha
din anmälan och info om ev allergier.
Vi hoppas du har möjlighet att komma på årsmötet 26 mars kl 19.00. Då behöver vi din anmälan senast 14 mars
så vi hinner skicka dig årsmöteshandlingarna och info om möteslokal. Har du frågor du vill ta upp på årsmötet
eller förslag på namn till valberedningen hör av dig till kansliet snarast. Motionstiden löper ut 12 mars.
Kontaktuppgifter se brevhuvud.
Umeå Teaterförening
genom Eva Lindau
PS: Biljetterna till bland annat de nytillkomna lunchteaterföreställningarna och ”Ett dockhem 2” (Notera
scenpassrabatten 100 kr!) släpps över disk till allmänheten 25 januari. Vi rekommenderar dig att köpa dina
”förturs”-biljetter före detta datum. OBS biljetterna är billigare till ”Lola” med Tommy Körberg än vad som står i
Rajden, se blanketten. DS

