
 
 

 

                                                                                                                                                 
 
 

 
Statistisk for billetsalg september måned 2019  
 
Kære teatre og producenter 
 
Så kom der lige et godt hop i salget af rabatbilletter til voksne i løbet af september måned, som 
ligger hele 10.000 stk. højere end på samme tidspunkt sidste år. Der er til gengæld solgt 4.000 
færre billetter i løssalg, men det giver samlet set 6.000 flere solgte billetter til voksne i forhold til 
sidste år – og det er jo ikke helt tosset. Salget af rabatbilletter til børn og unge ligger 2.500 under 
sidste år. Det er et tal, som kan ændre sig meget, fordi mange efterregistrer deres fakturasalg.   
 
De tørre tal 
 
Der er i alt solgt 186.054 billetter i sæson 19/20 fra salgsstart den 30. september. 2019. Heraf er                            
136.476 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 182.401 

heraf 128.946 med rabat.  
 

Salget fordeler sig på følgende måde for sæson 19/20: Ult. Juli Ult. August Ult. September 

Voksen m/rabat 39.334 47.719 65.073 

B/U m/rabat 20.274 44.318 71.403 

Løssalg 29.683 38.133 49.578 

Salget på samme tidspunkt i sæson 18/19 Ult. Juli Ult. August Ult. September 

Voksen m/rabat 40.259 47.827 54.955 

B/U m/rabat 22.420 40.676 73.991 

Løssalg 31.312 42.120 53.455 

 
Statistikken er beregnet fra salgsstart den 1. maj 2019 til udgangen af september 2019 og vedrører 
kun forestillinger i sæson 19/20.  
 
Statistikken viser billetter solgt for alle Scenit-teatre på teaterbilletter.dk. I Scenit-samarbejdet er 
der ca. 90 producenter bestående af både regnskabsteatre, budgetteatre og associerede teatre.  
 
De 4 BilletBillet-teatres billetsalg er ikke med i statistikken.  
  



 
 

 

 

 

 

Salg med tilskud og samlet salg (ekskl. fribilletter)  

I den første graf vises rabatbilletsalget dvs. billetter solgt med støtte fra formidlingsordningen.  

Grafen viser det akkumulerede salg af rabatbilletter i de seneste 3 sæsoner og indeværende.  

 
Sæson 2019/20 er markeret med PINK.  

Grafen nedenfor viser det samlede salg inkl. løssalg i de seneste 3 sæsoner samt sæson 19/20.  
 
Sæson 2019/20 er markeret med PINK.  
 

 
 
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.  
 
Mange hilsner  

Scenit - Formidling og dokumentation af scenekunst 
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