
Vårens teater & dans i Linköping

Biljettförsäljning  
Biljetter till föreställningarna 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.

Vi informerar löpande på vår hemsida om eventuella restriktioner gällande 
Covid-19. Håll dig uppdaterad här: https://riksteaternlinkoping.se/om-corona/
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info@riksteaternlinkoping.se 
http://riksteaternlinkoping.se 

Erbjudanden 
Välj biljetter till fyra olika föreställningar ur vårens 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 5 april, 19:00 Lör 23 april, 19.00

Bygdens söner

Ons 11 maj, 19:00

Dansa Rennie Graces

Livsavgörande ögonblick och 
egensinnig berättarkonst 
varvas med tre exklusivt 

koreograferade dansnummer 
och sång. 

En intim och personlig 
föreställning om ett liv i 

strålkastarljuset.

Silvia Gribaudi har gjort sig 
känd som den fria kroppens 

profet. 

Nu turnerar hon med
Dansnät Sverige och den

ultimata feelgood-
föreställningen – Graces.

Bussresa till Fornåsa 
Bygdegård

En ömsint landsbygdskomedi 
på turné genom Östergötland, 
med Peter Jansson i alla roller.

Bussen avgår kl 18.00 och
resan ingår i biljettpriset.

Tis 15 mars, 19:00

Titta pappa,
en död cirkus! 

Succén från Teater 
Brunnsgatan Fyra, skriven 

av Kristina Lugn och Staffan 
Westerberg. Albert och Berit 
möts på strandpromenaden. 
Kanske är de gifta eller så 
har de bara setts en gång 

förut? 

Tors 3 feb, 19:00

Bättre folk 

Spelas på Agora
Bättre folk har sin utgångs-
punkt i det gränsland där 
mänskliga värderingar 

förhandlas.  
Vad är egentligen möjligt, 

vad är omöjligt – och var går 
gränsen mellan dessa två?

Stortorget 

Tis 15 feb, 19:00
Ett tänkvärt och komiskt 

drama om vad som hände 
med Olof Palmes dröm om 

Sverige. 

Årsmötet börjar 17.00 
och denna föreställning 

är gratis för  
medlemmar. 

Anna Blomberg 
sjunger ut

Ons 2 mars, 19:00
En humoristisk show om 

längtan efter att få höra till.

Anna Blomberg slog igenom i
succéserien Kvarteret Skatan

på SVT och har roat oss
hämningslöst med sina
träffsäkra imitationer.

Tis 29 mars, 19:00

In memoriam 

Om skuld, skräck och 
förlåtelse i en psykologisk 
thriller med skådespelar-

ikonerna Lotta Tejle och Ann 
Petrén. 

Riksteatern i samarbete med
Kulturhuset Stadsteatern

Stockholm.

Alla 
föreställningar 

spelas på  
Sagateatern om 

inte annat 
anges.

(ca 80 min ink. paus) (ca 90 min, ingen paus)

(ca 120 min ink. paus)

(ca 80 min, ingen paus)

(ca 120 min ink. paus) (ca 60 min, ingen paus) (ca 50 min, ingen paus) (ca 140 min ink. paus)

Sagateatern 
Borgmästaregatan 9 
582 23 Linköping

Agora 
Skäggetorps centrum 18 

586 42 Linköping

INSTÄLLD 


