
T E A T E R  I  H Ö S T

Gå på Uppsala stadsteater i grupp med 30 % rabatt på ordinarie biljettpris.
Våra ombud (*) har boka ett antal biljetter till följande föreställningar:

Boka biljett senast det datum som anges (två veckor före premiären). 
Fram till dess kan anmälan återtas utan kostnad. OBS  att ”Först till kvarn” gäller.
* Evan Westerlind, tel. 018 – 32 87 46 eller evan.westerlind@live.se  -  Betalning: helst till
   eget konto på Nordea - clearing nr 1849 – konto nr 20 43229 – skriv bara ditt namn (ont om plats)
* Ulla-Britt Hellqvist, tel. 018 – 23 88 87 eller  ub.hellqvist@gmail.com  - Betalning: kontant

”Uppgång och fall”  - Onsdag 20 september kl. 19.00   på Lilla scenen.
Bygger på Liv Strömquists senaste satir med skarpsinnig och samhällskritisk humor. 
Anmäl senast 3 september till Evan. Pris 195 kr.

”Carmen” - Lördag 14 okt kl. 16.00,  Tisdag 17 okt kl. 19.00
Georges Bizets klassiska opera – världens mest spelade. På Stora scenen
Anmäl senast 9 september till Evan eller Ulla-Britt (17 okt). Pris 240 kr.

”Farenheit 451” - Onsdag 11 oktober kl. 18.00, Torsdag 16 november kl. 18.00  på Lilla scenen.
Dramatisering av Ray Bradburys dystopiska framtidsroman.’
Anmäl senast 23 september till Evan eller Ulla-Britt (16 nov). Pris 155 kr.
 
”Löwensköldska ringen” - Söndag 12 november kl. 14.00  på Stora scenen
Kritikerrosad tolkning av Selma Lagerlöfs klassiska trilogi. 
Anmäl senast 23 september till Evan. Pris 240 kr.

”Bröderna Lejonhjärta” - Fredag 15 december kl. 18.00,  Torsdag 28 december kl. 18.00
Astrid Lindgrens gripande klassiker som musikteater för barn från 7 – 107 år.
Anmäl senast 11 november till Evan eller Ulla-Britt (28 dec). Pris 240 kr.

”Massakerguden” - Torsdag 28 december kl. 18.00 på Lilla scenen.
Absurd komedi – välskrivet och dråpligt om föräldraskap och samhällets sönderfall
Anmälan senast 25 november till Evan. Pris 195 kr.
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