Kære teatre og producenter
Endnu en måned med et superflot billetsalg er rundet. I oktober måned har det været børn og
unge, som trak salget op, hvilket giver god mening med de mange børneteaterforestillinger i og
omkring efterårsferien samt salget til juleforestillingerne, som for alvor går i gang nu. Rabatsalget til
voksne ligger fint, lidt over sidste sæson på samme tid, mens løssalget stadig er i flot vækst.
De tørre tal
Der er i alt solgt 222.102 billetter fra salgsstart d. 25. april til 31. oktober 2018. Heraf er 162.123
billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 198.997 billetter
heraf 146.201 med rabat.
Der er solgt ca. 2.400 flere billetter med voksenrabat end på samme tidspunkt sidste år. Der er solgt
ca. 13.500 flere billetter med børn/unge rabat og der er solgt næsten 7.200 flere løssalgsbilletter.
Salget fordeler sig på følgende måde for sæson 18/19:
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Statistikken er beregnet fra salgsstart den 25. april 2018 til udgangen af oktober 2018 og vedrører
kun forestillinger i sæson 18/19. Statistikken viser billetter solgt for alle Scenit-teatre på
teaterbilletter.dk.
I Scenit-samarbejdet er der ca. 100 producenter bestående af både regnskabsteatre, budgetteatre
og associerede teatre.
De 4 BilletBillet-teatres billetsalg er ikke med i statistikken.

Sæsongrafen
I grafen nedenfor sammenlignes sæsonernes rabatbilletsalg – dvs. billetter solgt med støtte fra
formidlingsordningen. Vi har fjernet nogle sæsoner i grafen for overskuelighedens skyld. I denne
graf vises de 2 foregående sæsoner samt den første sæson for teaterbilletter, 2008/09, og sæsonen
med dårligst salg, 2010/11.
Sæson 2018/19 er markeret med LILLA.

Kom gerne med input, ønsker og behov. Hvis der er spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte
Johanne eller Knirke på tlf. 35 24 01 00.
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