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NØRREBRO TEATER LYTTER TIL PUBLIKUM

Nørrebro Teaters egne publikumsundersøgelser tegner et entydigt billede: Folk ville gå mere i teatret, hvis de
havde nogen at følges med, hvis billetten var billigere, og hvis forestillingerne spillede på mere fleksible
tidspunkter. Disse resultater bakkes op af resultaterne i APPLAUS’ nationale undersøgelse om danskernes
holdning til teater og deres teatervaner. Derfor har Nørrebro Teater indført tre nye tiltag: TORSDAGSKLUBBEN,
hvor soloteatergængere mødes til socialt samvær, billetpriserne er sænket med op til 10 % på
teaterforestillingerne og forestillingerne spiller en time tidligere i hverdagene.
ALENE I TEATRET – SAMMEN
For mange er det at gå alene i teatret lige så ubehageligt som at sidde i eget selskab på en restaurant. Det vil
Nørrebro Teater gøre noget ved. Initiativet TORSDAGSKLUBBEN er for publikum, der gerne vil gå i teatret, men
som mangler en ledsager. Baggrunden for initiativet skal findes i APPLAUS’ undersøgelse, hvori 16 % svarer, at
de ville gå mere i teatret, hvis de havde nogen at følges med. Medlemmer af TORSDAGSKLUBBEN mødes før,
under og efter forestillingen. De bliver modtaget af en teatervært, som fortæller lidt om aftenens forestilling, og
så følges man ind i salen og ud igen til pausen. Efter forestillingen kan de, der har lyst, blive til en snak. Det er
gratis og helt uforpligtende at være en del af TORSDAGSKLUBBEN på Nørrebro Teater – det koster kun
billetprisen.
BILLIGERE BILLETTER – NYE SPILLETIDER
I APPLAUS undersøgelse svarer 39 %, at de ville gå mere i teatret, hvis det var billigere. Derfor har Nørrebro
Teater besluttet at sænke billetprisen på teaterforestillingerne med op til 10 % i den kommende sæson.
Resultaterne fra Nørrebro Teaters egne publikumsundersøgelser peger desuden på, at teatret har mange lokale
publikummer, men også mange publikummer, der fx må tage S-toget for at komme til teatret. Derfor spiller
forestillingerne fra næste sæson en time tidligere i hverdagene, dvs. kl. 18 eller kl. 19. Så kan også de, der har
lidt transporttid til og fra teatret, nå hjem, inden det bliver alt for sent på aftenen.
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DE FØRSTE ARRANGEMENTER I TORSDAGSKLUBBEN
ALLE GODE TING torsdag 1. oktober kl. 19.00
ALLE GODE TING torsdag 8. oktober kl. 19.00
Læs mere om TORSDAGSKLUBBEN på https://www.nbt.dk/torsdagsklubben/
SPILLETIDER OG BILLETPRISER
ALLE GODE TING
24. SEP. 2020 — 24. OKT. 2020
Tir-tor kl. 19.00, fre kl. 20.00, lør kl. 15.00
Billetter fra 135-235 kr. inkl. gebyr.
ET JULEEVENTYR
19. NOV. 2020 — 20. DEC. 2020
Torsdag den 19/11 kl. 18.00, fre kl. 18.00, lør-søn kl. 12.00 og 16.00
Billetter fra 110-365 kr. inkl. gebyr.
STALINS DØD
11. FEB. 2021 — 27. MAR. 2021
Ons-tor kl. 19.00, fre kl. 20.00, lør kl. 15.00
Billetter fra 110-405 kr. inkl. gebyr.

PRESSEKONTAKT Julie A. Vejlø / julie@nbt.dk / 52 14 14 33
Læs mere om APPLAUS på https://www.applaus.nu/
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