
T E A T E R   V Å R E N   2 0 1 9

* Gå på Uppsala stadsteater i grupp med 30 % ombudsrabatt på ordinarie biljettpris. 
   Teaterns övriga rabatter: Pensionär 10 %. Grupp (minst 8) 20 %. Under 20 år 50 %.

Det här våra ombud:
* Ulla-Britt Hellqvist (UBH), tel. 018 –23 88 87 eller ub.hellqvist@gmail.com  
Betala kontant. 
* Evan Westerlind (EW), tel. 018–32 87 46 el. evan.westerlind@live.se
Betala helst till Nordea 1849 konto 20 43229 – skriv bara ditt namn (10 positioner).

Här är de föreställningar vi bokat ett antal biljetter till. Boka senast angivet datum.  
Fram till dess kan bokningen återtas utan kostnad. OBS att ”Först till kvarn” gäller.

”Flickvännen”  Torsdag 14 februari kl. 18.00 på Lilla Scenen. - 215 kr.
Efter Karolina Ramqvists hyllade roman. Karin är gisslan i sitt eget liv. Hon har 
fastnat för en man som försörjer sig på brott – något som hon undantränger. Under en 
fest med väninnor börjar tvivlet växa. Ska hon stanna hos John? 
Urpremiär 2 februari.  Boka senast 16 jan. (EW)

”Big Fish”  Onsdag 6 mars kl. 18.00 på Stora scenen – 290 kr.
Daniel Wallace roman blev film och sedan hyllad musikal på Broadway. Nu får 
musikalen Skandinavienpremiär den 2 mars i Uppsala i regi av musikalgurun Ronny 
Danielsson. Praktfulla kostymer och magisk scenografi med fantasin i huvudrollen. 
Äventyret väntar!  Premiär 2 mars.  Boka senast 13 feb. (EW)

”Big Fish”  Fredag 29 mars kl. 19.00 på Stora scenen – 290 kr. (UBH)

”Eka över hela staden”  Fredag 3 maj kl. 19.00 på Stora Scenen – 250 kr
Teaterkonsert med fristående berättelser baserade på Veronica Maggios musik och 
låttexter – från debuten till den senaste plattan. En färgsprakande show där även 
dansare från Uppsala dansakademi medverkar.
Urpremiär 27 april. Boka senast 10 april. (EW)

Om föreställningen blir inställd:  Du går själv till teaterkassan och byter biljetten 
till annan föreställning eller får pengarna tillbaka.
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