
  
Umeå 27 december 2022   

         
 
 
Kära medlem!   
Våren spritter runt hörnet och vi gör oss redo för en ny säsong av scenkonst i världsklass.  
I och med detta brev, får du som medlem, förhandsinformation om vårens föreställningar  
och möjlighet att vara först på bokningarna.  
 
Rajden  
Du kommer att få programtidningen Rajden med posten runt 12/1. Postgången är givetvis 
vad den är, och om den kommer senare är det bra att veta att vi lägger upp Rajden i pdf-
format på vår hemsida umeateaterforening.se måndagen den 16/1 kl 12.00.  
  
Bokningslänk medlemmar  
Som medlem bokar du event före alla andra via medlemslänken som mejlas ut till 
ovanstående e-postadress, 12/1 kl 12.00. Det är viktigt att adressen är rätt, kontrollera den 
noga och meddela oss på info@umeateaterforening.se om den saknas eller är felaktig. Ev. 
familjemedlems e-postadress gick tyvärr inte att få med i detta brev. Du kan även boka 
biljetter genom att skicka e-post till boka@biljettcentrum.com eller fylla i blanketten på detta 
brevs baksida. Notera att det då tar några dagar innan bokningen genomförs.   
  
Gruppbiljetter med förtur  
Vill du göra en gruppbokning har vi infört en kvot för detta. Du bokar genom att mejla till 
maria@umeateaterforening.se. Du betalar och hämtar ut hela bokningen digitalt via den 
biljettlänk som du får tillsänt dig, eller på Biljettcentrum.  
  
Bonusföreställning under våren 2023  
Under hösten fick du som medlem ett ”grisen-i-säcken-erbjudande” som fribiljett. Vi vill, med 
kort varsel, inspirera dig med en oväntad scenkonstupplevelse. Kommer du våga anta 
utmaningen?   
  
Peppa dina nära och kära att bli medlemmar i Umeå Teaterförening  
Som medlem har man förköpstur på biljetter, Rajden, tidningen Scenen hem, inbjudningar, 
generösa rabatter, (mellan 40-70 kr/biljett under våren), inflytande och ”grisen-i-säcken”. 
Genom att bli medlem i Umeå Teaterförening – en del av Riksteatern stödjer man det lokala 
kulturlivet i Umeå - och i övriga landet. Medlemskortet/Scenpasset ger rabatterade biljetter 
på teaterföreställningar runt om i hela Sverige.   
 
Årsmöte 27/3 kl 19.00, Umeå Folkets Hus 
Välkommen till föreningens årsmöte. Sista anmälningsdag och sista dag för motioner är den 
13/3. Kontaktvägar se brevhuvud. Har du tips på bra namn till styrelsen, meddela dessa i god 
tid till valberedningen cminoren@gmail.com 
 

Vi ses i salongerna!   
 
 
Umeå Teaterförening  
Genom Maria Åberg  
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