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Sæson 2017/18, kom an! 
 

Vi har fået bekræftet, at teater ikke kun er noget, man tænker på i de kolde vintermåneder, men absolut 

også om sommeren. En masse billetter er blevet solgt, mens I holdt ferie, og nu glæder vi os bare til, at 

alle de spændende forestillinger fra billetpapiret får liv på scenerne.   

 

PUBLIKUM FREM FOR ALT 

De lystige kunder 

I juli måned har vi her på kontoret talt i telefon med 532 

kunder, som vi har solgt billetter til for 101.495 kr. Vi har 

besvaret 152 kundemails, og vi har solgt billetter for 92.245 

kr. til 67 gæster ved skranken. Mange har også besøgt os 

bare for spørgsmål eller for at hente det nye teaterkatalog. 

Vi er vilde med det! 

Gode historier 

Vi taler med mange af jeres gæster, og tit dukker der gode 

solstrålehistorier op, som aldrig når frem til jer. Som fx når 

en skole uden videre køber 70 billetter til 265 kr. pr stk, 

fordi de bare MÅ se netop jeres forestilling. Disse 

småhistorier vil vi fremover prøve at huske at give videre til 

jer, så I også kan få glæde af dem. Glæd jer. 

 

 

NYT OM BILLETSYSTEMET 

Udenlandske gæster 

Hvis I hører om udenlandske gæster, der ikke kan oprette 

sig for billetkøb online, så send dem endelig ind til os. Vi 

kan nemlig oprette dem manuelt herfra og give dem login, 

så de selv kan købe billetterne. Og ja, vi arbejder på en 

bedre onlineløsning sammen med Billetten A/S. 

 

ANDET END BILLETTER  

Mænd der hader bøvl 

En stor brugerundersøgelse om folks teaterforbrug er i 

gang via Mediabroker. Vi glæder os til at høre resultatet, 

og er spændte på om 

antallet af mænd, der 

køber teaterbilletter er 

stigende! Det er nemlig 

vores erfaring, at mænd 

vil købe hurtigere, dyrere 

og uden så meget bøvl.  

Nyt om Skoleprogram 

Før sommerferien havde vi en række spændende møder 

sammen med jeres skolesalgsfolk. De mundede ud i et 

dialogmøde på Nørrebro Teater med mange inputs og 

ideer fra både de deltagende lærere og jer. Lise og 

Anthony arbejder videre med optimering af den service, vi 

allerede tilbyder, og en fælles platform er tæt på at se 

dagens lys på billetbillet.dk. I hører nærmere. 

  

 

BILLETKONTORET LIGE NU  

Premierekabale 

September er premieremåned for jer alle – nogle endda 

flere gange! Bettina, Anthony, Finn og Lise styrer 

tilmeldingsfrister, afbud og seating af jeres gæster med 

tungen lige i munden, så alle får bekræftelse, billetter eller 

måske et afslag til tiden. Pøjpøj! 

4 teatre, 15 scener 

Vi er nu billetkontor for FIRE teatre. Vi glæder os til at lære 

Østerbro Teater nærmere at kende og byder stort 

velkommen til Emmet Feigenberg. Vi er stadig lige stolte 

over, at supportere teaterpublikummet til Københavns 15 

bedste scener 

      De bedste hilsner fra jeres billetkontor! 

      Jannie, Jeannet, Anthony, Finn, Bettina, Lise og Nicolaj 
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