
Höstens teater & dans i Linköping

Biljettförsäljning  
Biljetter till föreställningarna på Saga kan köpas via www.tickster.com eller via mailen: biljetter@riksteaternlinkoping.se.  
I samband med föreställningarna säljs biljetter även på plats från kl 18:00 – så länge det finns biljetter. Vid köp i dessa kanaler är priserna: 
Scenpass: 180 kr, ordinarie: 220 kr, under 21 år: 120 kr, student: 195 kr.  

Biljetter kan även köpas på Bengans, Nygatan 31, 582 19 Linköping. 

Köpta biljetter återlöses ej. Inga insläpp efter föreställningsstart.
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info@riksteaternlinkoping.se 
http://riksteaternlinkoping.se 

Erbjudanden 
Välj biljetter till fyra olika föreställningar ur höstens utbud och betala för tre  
(den billigaste är gratis). 
Vi erbjuder även en mängdrabatt där fem biljetter ger tio procents rabatt och tio 
biljetter eller  fler ger tjugo procents rabatt, helt oavsett föreställning. Rabattbiljetter 
beställs via mail till  rabatt@riksteaternlinkoping.se. 

Tis 9 nov, 19:00 Tis 16 nov, 19:00

Psykakuten de 
luxe 

Ons 17 nov, 19:00

Mammorna Ett hårlöst solo 
/Omkretz22

Ett brännande aktuellt drama 
om mammor som förlorat sina 
barn – och kärleken som lever 

för evigt.

I Ett hårlöst solo dansar 
Caprioli sitt eget material. 

Det är ett kompromisslöst solo 
där håret stundtals yr runt 

scenrummet. 

En unik mix av improvisation, 
teater och terapi. Publiken 
bidrar genom att anonymt 

skriva ner sina problem. En te-
rapeut och fyra skådespelare 
gör sedan allt för att publiken 
ska bli lite klokare och känna 

sig mindre ensamma. 

Ons 3 nov, 19:00

Straighta besked 

Skratt, spänning och otippad 
romantik i en överraskande 
och pulshöjande komedi!

Ons 13 okt, 19:00

Världen enligt  
Lazcano 

En humorpolitisk show 
Tre personer försöker  

handskas med de utmaningar 
vi står inför i Sverige idag. 
Möt dem i en 60 minuters 

politisk satir med skrattgaranti. 

Salt 

Tis 26 okt, 19:00
Prisad soloföreställning om 
sorg, saknad, minnen och 

kolonialism. 

Between Us 

Ons 27 okt, 19:00
Between Us är en medryck-

ande invit till ett vardagsrum. 
Med ett lekfullt fotarbete och 

riskfyllda kast bjuder The Rug-
geds på bohags-tetris mellan 
flyttkartonger, strykbräda och 

en nedsutten soffa.

Alla 
föreställningar 

spelas på 
Sagateatern 


