
 
 

 

                                                                                                                                                 
 
 

 
 
Statistik for billetsalg for april måned 2020  
 
Kære teatre og producenter 
April måned står i corona-nedlukningens tegn, ligesom marts gjorde. Billetsalget er for 
nedadgående på grund af billetrefunderinger, som mange er nået langt med. Efter al sandsynlighed 
vil vi også se yderligere efterreguleringer i negativ retning i maj måned.  
 
De tørre tal 
Der er i alt solgt 345.932 billetter i sæson 19/20 fra salgsstart til den 30. april 2020. Heraf er                                                
246.329 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 388.848 

billetter heraf 278.470 billetter med rabat.  
 
Det mistede billetsalg i forhold til samme måned sidste år er ca. 10.000 voksenbilletter med rabat, 
ca. 22.000 børn/unge-billetter og ca. 11.000 løssalgsbilletter. Vi regner med, at vi fortsat vil se 
nedjusteringer af salget, efterhånden som der ryddes op på de enkelte events.  
 

Salget fordeler sig således for sæson 19/20: Ult. februar Ult. marts Ult. april 

Voksen m/rabat               85.386  83.592 80.548 

B/U m/rabat          165.211  170.697 165.781 

Løssalg             106.265  103.780 99.603 

Salget på samme tidspunkt i sæson 18/19 Ult. februar Ult. marts Ult. april 

Voksen m/rabat 82.370 85.068 90.666 

B/U m/rabat 167.147 176.859 187.804 

Løssalg 98.642 102.703 110.378 

 
Statistikken er beregnet fra salgsstart den 1. maj 2019 til udgangen af april 2020 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 (ekskl. fribilletter) 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 


