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Kære medlemmer
Med tre forestillinger tilbage af sæsonens repertoire nærmer vi os slutningen af teatersæson 2016-2017
Inden vi slutter helt, vil vi gerne give jer et par informationer om næste sæson.
Brochuren sæson 2017-18
Brochuren for denne sæson blev i samarbejde med Syddjurs Egnsteater postomdelt til alle husstande i
kommunen. Effekten kunne aflæses på billetsalget, så det fortsætter vi med. Omdelingen sker som sidste år
sidst på sommeren. Indtil da må alle ”nøjes” med en kort præsentation af forestillingerne på infoarket, som
bliver omdelt i forbindelse med vores sidste forestillinger.
Desuden kan man på hjemmesiden www.syddjursteaterforening.dk finde en mere udførlig omtale samt link til
billetkøb.
Billetpriser
Stigende omkostninger og en generel prisstigning på forestillingerne har gjort, at vi må lade billetprisen stige
med 5 kr. Så fremover er priserne: 125 kr/ medlemsbillet, 180 kr/ løssalgsbillet og 55 kr/ ungdomsbillet. Vi
fortsætter med at kunne give grupperabat (for grupper på mere end 10 personer).
Billetsystem
Vi har i bestyrelsen besluttet at gå over til et nyt billetsystem: www.go-Syddjurs.dk, som samarbejder med
billetleverandør Yourticket.dk.
Det er ikke, fordi vi er utilfredse med Place2book, men fordi vi kan se nogle andre fordele ved det nye
system - både for os i bestyrelsen og for jer som medlemmer.
Bl.a er systemet lokalt. Det betyder, at alle de kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune, der bruger systemet,
kan findes på den samme hjemmeside, således at man kan få et samlet overblik over udstillinger, musik- og
teaterforestillinger. Det betyder også, at vi har support i Ebeltoft, som gerne står til rådighed, hvis nogen har
brug for hjælp til at købe billet.
Medlemskab
Prisen for et medlemskab forbliver den samme som i den forløbne sæson, nemlig 100 kr + gebyr for et år.
Der vil som tidligere løbende blive oplyst om medlemstilbud på hjemmesiden og via nyhedsbreve.
Medlemskabet vil med det nye billetsystem komme til at gælde et år regnet fra den dato, man melder sig ind.
Når man èn gang er oprettet som medlem, skal man ikke genindmelde sig. Fornyelsen vil foregå helt
automatisk, og man får ikke hvert år et nyt medlemsnummer.
Der er selvfølgelig mulighed for at melde fra, hvis man ikke ønsker at fortsætte som medlem.
Første gang I skal oprettes som medlemmer via go-Syddjurs.dk, vil I blive kontaktet på mail en uge før,
billetsalget til næste sæsons forestillinger starter. Her vil I få en forklaring på, hvordan man melder sig ind.
Billetkøb
Billetkøb kommer til at foregå som hidtil på vores hjemmeside, hvor man via et link kan komme ind på
billetsystemet.
Man kan også gå direkte ind på www.go-Syddjurs.dk hvor man kan finde de enkelte forestillinger, klikke på
teater og bestille billetter derfra.
Hvis der opstår tvivl eller problemer ifm. billetkøb, er I velkomne til at kontakte billetansvarlig på mail:
christaegense@hotmail.com eller Yourticket på hverdage mellem 10-17.00 telefonisk på 22271105. Der kan
desuden købes billetter i TC Jewelry i Ebeltoft, Adelgade 37 i butikkens åbningstider.(Tirsdag lukket)
Med ønske om en god påske til alle vil bestyrelsen gerne sige tak for den forløbne periode, hvor vi glæder os
over, at vi er oppe på 182 medlemmer, og at vi har haft totalt udsolgt til 3 af forestillingerne.
På gensyn til næste teatersæson, venlig hilsen bestyrelsen i Syddjurs Teaterforening
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