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Vejen går til Nørreport hos Nicolaj og co.! 
 

Julen banker på, og vi mærker både juleglæde og travlhed i billetlejren. Hvor spiller Nøddebo 

Præstegård mon i år? Hvad med Rosas julebal og Nøddeknækkeren? Og hvad skal jeg dog give min 

mor i julegave? Vi har svar på alt, for hos os er det ikke forbandet svært at være dannet! 

 

 

PUBLIKUM FREM FOR ALT 

I sidste øjeblik 

Vi sælger gavekort i bunkevis til teater- og oplevelsesglade 

gavegivere (og også et par stykker til de panikramte..) 

Kunderne er rigtig glade for indpakning med katalog og 

gaveæske. Så der venter masser af oplevelser rundt 

omkring under alle træerne, og vi glæder os til at ombytte 

gavekortene til billetter i det nye år. 

Noget om aflysninger 

Hvis vi selv skal sige det, er vi efterhånden ret seje til 

aflysninger! Hvad enten I flytter hele forestillinger, rykker 

premierer eller må aflyse på dagen, så er vi klar og tager 

den bedste hånd om jeres gæster! 

 

NYT OM BILLETSYSTEMET 

Vejen går også til Kolding ind imellem  

Jeannet har været på studietur hos Billetten A/S i Kolding, 

og er blevet klogere på de nye tiltag og muligheder for 

opbygning af sale i Elektra og online. Det bliver 

spændende med nye og mere fleksible muligheder! 

Kontakt os altid for at høre de nyeste tiltag. 

Vi har en plan! 

Før vi ser os om, er det tid til at oprette sæson 2018/19. 

Vores oprettelsesteam har udtænkt en plan, så alt fra 

katalogkorrektur, indtastning af forestillinger og 

onlineklargøring bliver klar til de rigtige deadlines. 

Teaterservice er også opdateret, så I nu også nemt kan 

bestille både nye spilledage og nye reduktioner. Jeannet 

og Anthony er tovholderne på hhv. oprettelser og 

katalog/web, så spørg dem endelig for nærmere info. 

 

 

 

 

 

ANDET END BILLETTER  

Brugteatret.dk 

Vores nye fælles portal for skolesalg og formidling har fået 

et navn: Brugteatret.dk! Vi glæder os til at give portalen liv 

fra februar, så det kan blive nemt og smidigt for alle lærere 

og undervisere at bruge teatret sammen med eleverne. 

 

BILLETKONTORET LIGE NU  

Nye ansigter 

Jeres publikum – og I selv – møder nye ansigter bag 

billetskranken i det nye år. Vi håber I vil tage godt imod 

Tine, Marie og Martina, som sammen med Louise H. og 

Thit er forårets indluksteam. Vi skal hilse fra Emilie, 

Thorbjørn og Louise P. og sige tusind tak for en god tid 

med at passe på jeres publikum. 

 

Tak, selv tak, og tak i lige måde! 

Tak for et herligt, arbejdsomt og teaterfyldt 2017! Vi holder 

åbent på kontoret til sædvanlig tid alle hverdage samt 

lørdag mellem jul og nytår, dog med nedsat bemanding.  

I ønskes alle sammen en rigtig god jul og et godt nytår! 

      De bedste hilsner fra jeres billetkontor! 

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

TEATERSERVICE 

OPRET EN FORESTILLING 

AFLYS EN FORESTILLING 

KONTAKT OS 

70 272 272 

Man-fre kl.12-18, lør kl.10–14 

AKUT AFLYSNING I WEEKENDEN 

Ring: 70 80 90 51 

Lør kl. 14–19, søn kl.10–16 

TEATERSERVICE 
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AFLYS EN FORESTILLING 
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