Dette skema bedes udfyldt og medbringes til billetskranken for at lette ekspeditionen
Voksenforestillinger
En anderledes teaterkoncert (18. - 20. aug)
Asta (27. & 28. sep)
Bolero Extended (7. & 8. okt)
Stjernevandring (26. okt)
Når mørket falder på (7. - 25. nov)
Livets små mirakler (17. nov)
En lille smule ubehag (21. nov)
Himmelsengen (22. nov)
Et juleeventyr (8. dec)
Hvorfor mig? (18. jan)
Dan Turell + Halfdan E live (19. & 20. Jan)
Syren Hawaii Undulat (30. Jan)
Girls and Boys (2. Feb)
Argumenter imod kvinder (10. feb)
Soulmates (10. feb - 14. apr) (hverdage kl 19.30, lørdage kl. 16)
Roaring twenties (21. feb)
SMASK (24. feb)
Zinkdrengene (13. mar)
Always Happy Airlines (16. & 17. mar)
Noget om antihelte (20. mar)
Tilbage til Højskolen (28. mar)
De tre musketerer (19. & 20. apr)
Forårskoncert (25. apr) *
Sinatra - en legende (28. apr)

Ønsket
dato

Antal
billetter

Antal
spisning

Til og med december 2022 spiller vi andre steder end Randers Teater pga ombygning - se programmet eller rt.dk.

Informationer til oprettelse i billetsystem: (SKRIV TYDELIGT)
NAVN

* Forårskoncerten tæller
ikke med i abonnementsordingen. Pris 80 kr.

ADRESSE
POSTNR. 			BY
MOBILNUMMER					
MAILADRESSE
NYHEDSBREV
Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsmails
fra Randers Teater og accepterer, at teatret kan sende mig seneste nyheder om forestillinger, arrangementer og aktiviteter samt
konkurrencer og pørgeskemaundersøgelser. Nyhedsmailen kan
til enhver tid afmeldes igen.

Billetter til oplevelser med børn eller børnebørn?
Se bagsiden for sæsonens familieforestillinger.

Løssalgspris/normalpris
160 kr
Abonnementspris(**)
120 kr
Under 25 år
		
80 kr
Spisning
160 kr
(**)Du opnår abonnementsprisen ved at
købe billetter til minimum tre forskellige
voksenforestillinger. Abonnementet tilknyttes din personlige profil og login.

Se bagsiden

►

Som noget nyt har vi doblet op på familieforsetillinger, da vi oplever, at de ofte bliver udsoglte. Derfor skal
vi bede dig angive, om du ønsker billetter til kl. 10 eller kl 12 de dage, hvor det er muligt at vælge.

Familieforestillinger
Lydkompasset (18. sep) – fra 4 år
Drengen der aldrig var bange (16. okt) – fra 4 år
Fru Pigalopp (30. okt) – fra 6 år
Julemusen (3. - 10. dec) – fra 2 år
Juleevangeliet the musical (26. nov - 21. Dec) – fra 5 år
Tandfeen (15. jan) – fra 5 år
[pAp]-[kAs] (5. feb) – fra 5 mdr.
Under mit træ (19. feb) – fra 3 år
Aftryk (5. Mar) – fra 0 år
Hattemågen (26. mar) – fra 3 år

Ønsket
dato

Kl.
10

Kl.
12

Antal
billetter

Til og med december 2022 spiller vi andre steder end Randers Teater pga ombygning - se programmet eller rt.dk.

Ny juleforestilling med
Nanni Lorenzen
Var ”Juletræets Hemmelighed” også
blevet en fast juletradition i jeres famillie? Så gå ikke glip af Nannis nye
juleforestilling for de små:
”Julemusen” - en sød fortælling, der
vil få både store og små i det rette
julehumør. Børn fra 2 år.

Sigurd Barretts Juleevangelie
Vi gentager kæmpesuccesen fra 2019 med ”Juleevangeliet the musical”, som havde tekst og musik af
Sigurd Barrett. Oplev en morsom og musikalsk nyfortolkning af den ellers så velkendte fortælling. Med
blandt andet talende æsler og syngende kameler!
For alle fra 5 - 100 år.
Billetpriser
familieforestillinger
Børn 		
80 kr
Voksne
80 kr

► Voksenforestillinger på forsiden

