Umeå 11 januari 2021

Bästa medlem

Pandemilag och omfattande smittspridning. Det är mörkast innan gryningen, så håll i och håll ut. Vi
gör allt för att vara beredda när det vänder. Vaccineringen har påbörjats och snart sitter vi där i
salongen förväntansfulla inför att ridån ska gå upp. Och om någon dag får du Rajden i brevlådan, i en
något annorlunda kostym. Vi hoppas att du gillar resultatet och förstås - att du tycker att utbudet är
inspirerande.
Viktigt att vi har din rätta e-postadress
Tillsammans med postadressen på försättsbladet står din mejladress. Saknas den eller är det fel epostadress meddela oss din rätta adress snarast. Du får viktig information, biljettlänkar och många
fina erbjudanden via e-post.
Angående familjemedlemmars e-postadress se info på försättsbladet.
Din förtursrätt: Senast den 18 januari mejlar vi ut en förteckning på alla produktioner med en
separat bokningslänk till varje produktion. Medlemmar har förtur på de biljetter som släpps 26
januari eller senare. Dock ej Ronny Erikssons Greatest hittills och Rickard Söderbergs Den förbjudna
kärleken eftersom medlemmarnas förturskvot är utsåld sedan i höstas. Kvoten beräknades på en
maxpublik på 50 personer så det gick fort. Till de flesta av föreställningarna (de nya) kommer det
bara gå att köpa två biljetter per bokning för att 50 platser ska räcka till så många som möjligt.
Förhoppningsvis får vi så småningom ta in fler än 50 personer. Vi har därför onumrerade platser för
att enkelt kunna utöka antalet biljetter om Folkhälsomyndigheten och säkerheten så tillåter.
Den 26 januari släpper vi resterande biljetter till allmänheten. Här kan du självklart också ”vara med
och konkurrera” om du inte hann få biljetter ur medlemskvoten.
I skrivande stund gäller ett publiktak på åtta personer. Ett antal som innebär att vi måste ställa in
föreställningar allteftersom det fortsätter gälla.
Det finns produktioner som flyttats och som legat ute till försäljning innan pandemin och som kräver
en större publik än 50 för att bli av. Dessa har numrerade platser och här säljer vi biljetter för allt vad
tygen håller. Här hoppas vi att du köper massor av biljetter till dig och de dina. Blir det inställt får du
pengarna tillbaka. Det gäller även om vi flyttar föreställningen och de nya dagarna inte passar er.
Inbjudan till Årsmöte 22 mars kl 19.00
Meddela oss om du har möjlighet att delta i föreningens årsmöte på plats eller digitalt senast 8 mars.
Har du en fråga eller en motion som du vill att mötet ska behandla då ska den också vara oss
tillhanda senast 8 mars. Hjärtligt välkommen!
Varma hälsningar
UMEÅ TEATERFÖRENING
info@umeateaterforening.se
genom Eva Lindau

