Pressemeddelelse, september 2016

NØRREBRO TEATER INDFØRER RESTBILLETTER

TEATER I ALLE PRISKLASSER
”Jeg vil ikke stå i spidsen for et teater, der kun henvender sig til
bestemte postnumre og socialklasser med den rette pengepung”,
udtaler teaterdirektør Mette Wolf.
Midt i debatten om hvordan vi får mere kultur
for færre penge, lancerer Nørrebro Teater en ny
type billetter til en ny pris. De såkaldte
restbilletter koster kun 80 kr. pr. stk. for alle
uanset alder og andre rabatter. Til gengæld er
der kun et begrænset antal restbilletter til salg
pr. dag, og man kan kun gøre sig håb om at få
fingre i dem, hvis man møder op på Nørrebro
Teater 30 minutter før forestillingens start.
Nørrebro Teaters direktør Mette Wolf udtaler:
”For at sige det lige ud, så ligger det lige for at

skrue billetpriserne i vejret for at få lortet til at
hænge sammen. Men jeg vil ikke stå i spidsen
for et teater, der lidt efter lidt kun henvender sig
til bestemte postnumre og socialklasser med den
rette pengepung. Jeg tror på et teater, der
bygger broer og bringer historier i spil, som gør
os dygtigere til at være mennesker og til at
værne om fællesskabet. Men hvad i alverden

nytter det, hvis vi allerede har sorteret nogle fra
pga. billetprisen? Derfor indfører jeg som noget
nyt restbilletter, så publikum får mulighed for at
se en forestilling på Nørrebro Teater for kun 80
kr. Det eneste det kræver, er at man tør vente til
sidste øjeblik. Ellers kan man altid købe billetter i
forvejen for 100 kr. og opefter.”
Første gang man kan stille sig i kø til restbilletter
på Nørrebro Teater er under spilleperioden på
forestillingen DEN DANSKE BORGERKRIG
2018-24, som har verdenspremiere d. 10.
september 2016.
For yderligere information kontakt venligst
kommunikationschef Stine Bille Olander på
29 91 92 28 / stine@nbt.dk.
Med venlig hilsen
Nørrebro Teater

FAKTA OM RESTBILLETTER PÅ NØRREBRO TEATER
PRIS 80 kr. inkl. gebyrer for alle
STED Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, 2200 København N
HVORDAN Et begrænset antal restbilletter kan købes ved personligt fremmøde fra 30 min. før
forestillingens start. Restbilletterne kan ikke købes online, men er kun til salg på Nørrebro Teater og kun til
samme dags forestilling. Der tages forbehold for udsolgt.
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