
Umeå 5 augusti 2019 

 

 

 

Kära medlem! 
Sensommar, snart höst. Det börjar bli dags att samla teatervännerna och planera in säsongens 

scenkonstupplevelser. Rajden kommer nerdimpande i din brevlåda runt 8 augusti. Vi hoppas att 

utbudet inspirerar dig! Tisdagen den 27 augusti kl 18.00 kickar vi igång höstprogrammet med 

gratisevenemanget ”Förstå världen – Möt Radiokorrespondenterna” på Vävenscenen.  

Bokningslänk, pappersblankett och rabatter 

Har du inte fått en bokningslänk via e-mail den 8 augusti så har vi kanske fel e-postadress (kolla även 

skräpposten). Hör av dig så fixar vi detta. Med denna länk kan du boka, betala och skriva ut dina 

biljetter. Du kan också välja att ha biljetten i mobilen om du föredrar det. Vill du använda 

beställningsblanketten i pappersform på brevets baksida går det bra, skicka den då till Biljettcentrum 

eller Umeå Teaterförening. Vi vill påminna om att medlemskapet är personligt så rabatten gäller de 

som har scenpass, övriga betalar fullt pris om de inte har rätt till någon annan rabatt förstås. 

Säkra höstens biljetter 

Du som medlem (med sällskap) har allt som oftast förtur på biljetterna. De datum som anges i Rajden 

är ordinarie biljettsläpp. Ett undantag är ”Gospel med Samuel Ljungblahd & Red Kettle Masschoir” 

där biljetter till medlemmar och allmänhet släpps samma dag, den 2 september. Du kommer då att få 

ett separat mejl med bokningslänk till konserten. Biljetterna till flera av höstens höjdpunkter släpps 

26 augusti. Ett tips är att du säkrar era biljetter innan dess. 

Jazzfestivalen 

Som medlem har du för första gången fina rabatter till Jazzfestivalens Jazzpass Duo/enkel. Glöm inte 

att i samband med köp/bokning av passen köpa platsbiljetter till de tre Idunkonserterna. Använder 

du pappersblanketten skriv in dina önskemål kring festivalen på fri hand.  

 

Välkommen till höstens ombudsträff 4 september 

Höstens föreställningar presenteras av producenter och arrangörer onsdag 4 september kl 18.30 på 

Studion, Umeå Folkets Hus. Sista anmälningsdag är lördag 31 augusti.  

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.  

Vi hoppas även på att få till en medlemskväll den 12 september så försök hålla detta datum öppet.  

Besked lämnas via mejl senast 2 september.  

 

Vi ses på teatern! 

Eva Lindau/Umeå Teaterförening 

 

Ps: Drive in-föreställningen ”Kallar du, kommer jag” 15-31 augusti är f.n. fullbokad. Kolla gärna på 

Biljettcentrum.com av och till om det finns biljetter. En biljett motsvarar en bil dvs 1-4 personer.   

Fel i Rajden: Biljetterna till ”Fallfrukt” släpps 26/8 (inte 26/10 som det står i faktarutan). Ds 
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