
T E A T E R  V Å R E N  2 0 1 8

Gå på Uppsala stadsteater i grupp med 30 % rabatt på ordinarie biljettpris.
Övriga rabatter: Enskild pensionär 10 %.  Grupp (minst 8) 20 %. Under 20 år 50 %.

Våra ombud (*) har boka ett antal biljetter till följande föreställningar.
* Ulla-Britt Hellqvist, tel. 018 – 23 88 87 eller  ub.hellqvist@gmail.com  - Betalning: kontant
* Evan Westerlind, tel. 018 – 32 87 46 eller evan.westerlind@live.se  -  Betalning: helst till Evans
   konto på Nordea - clearing nr 1849 – konto nr 20 43229 – skriv bara ditt namn (ont om plats)
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.

”Gyllene draken”  - Torsdag 15 februari kl. 18.00  på Lilla scenen.
Av Roland Schimmelpfennig, tysk nutidsdramatiker vars pjäser satts upp i över 40 länder.
På restaurang Gyllene Draken, någonstans i Europa, råder full aktivitet i köket. När en ung 
papperslös kines får tandvärk kommer en rad människors öden att flätas ihop. Vår uppfattning om 
kön, härkomst, tid och rum ställs på ända.
Premiär 10 februari.  Anmälan senast 27 januari till Evan. Pris 195 kr.

”Ett skri i natten – en hemsk komedi” - Söndag 25 febr kl. 14.00 och Torsdag 8 mars kl. 18.00
Av Anders Lundin & Hans Marklund. Ett ensligt beläget gods, en mörk och stormig natt. 
Släktingarna samlade för att läsa ett testamente. Ingen kan ta sig därifrån. En komedi där allt går fel.
Urpremiär 17 februari. Anmälan senast 3 februari till Evan (25 feb) eller Ulla-Britt (8 mars).
Pris 240 kr.

”Den talangfulle Mr. Ripley” - Onsdag 11 april kl. 19.00  på Lilla scenen.
Patricia Highsmiths rafflande thriller om antihjälten och förbrytaren Tom Ripley. Han är en 
missanpassad ung man. Tom är okultiverad, obemedlad, tråkig och avundsjuk på dem med anseende
och pengar. Oväntat dyker chansen upp att bli den man han alltid önskat bli.
Sverigepremiär 7 april. Anmälan senast 24 mars till Evan.  Pris 195 kr.
 
”Taube today” - Lördag 21 april kl. 16.00 och Tisdag 24 april kl. 19.00  på Stora scenen
Upplev Taubes största hits som du aldrig gjort förut. Taubes klassiska visor tolkas musikaliskt, 
dramatiskt och visuellt av fem sångare och fyra musiker. Medverkande: Kayo, Aksel Morisse m fl.
Premiär 18 april. Anmälan senast 2 april till Ulla-Britt (21 april) eller Evan (24 april). 
Pris 295 kr den 21 april och 275 kr den 24 april.

”Rikard III” av William Shakespeare. Premiär 11 april. Vi väntar till i höst.
 
 
I händelse av inställd föreställning.
Du går själv till teaterkassan och byter biljetten till annan föreställning eller får pengarna tillbaka.
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