
 
 

 

                                                                                                                                                 
 
 

Statistik for billetsalg pr udgangen af oktober 2020  
 
Der er i alt solgt 105.336 billetter til sæson 20/21 fra salgsstart til den 31. oktober 2020. Heraf er 
81.087 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 224.701 

billetter heraf 160.870 billetter med rabat.  
 
Det er et fald på 119.365 billetter i alt. Det er lidt mere end en halvering af billetsalget i forhold til 
samme periode sidste år. B/U-rabatsalget er faldet mest med 62 %, løssalget er faldet med 56 % og 
voksen-rabatsalget er faldet med 30 % i forhold til oktober måned sidste år.  
 

 
Grafen ovenfor viser billetsalget fordelt på 3 kategorier nemlig B/U-rabatsalg med blå, voksen-
rabatsalg med orange og løssalg med grøn. For hver måned fra maj til oktober er salget vist både 
for sidste sæson og for indeværende sæson.  
 
Negativt salg, altså refunderede billetter pga. aflysninger er også medregnet. Dette afspejles 
tydeligt i søjlen for løssalg i juni måned, hvor der er refunderet flere løssalgsbilletter end der er 
solgt. Det var på dette tidspunkt at bl.a. Grønnegårdsteatret aflyste deres sommerforestilling. På 
samme måde er søjlen for voksen-rabatbilletter meget lav i september, hvor London Toast Theatre 
aflyste deres juleforestilling og refunderede mange billetter.  
 
Statistikken er beregnet fra salgsstart den 29. april 2020 til udgangen af oktober 2020. Statistikken 
viser billetter solgt for alle Scenit-teatre på teaterbilletter.dk.  
 
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 4 sæsoner + indeværende.  

 
Sæson 2020/21 er markeret med BLÅ.  

 
 
Grafen nedenfor viser det samlede salg inkl. løssalg (ekskl. fribilletter) i de seneste 4 sæsoner samt 
sæson 20/21. Sæson 20/21 er markeret med BLÅ. 

 

 
 
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 


