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Billetsalg Frederiksberg Teater 

For at starte billetsalget til jeres forestillinger, skal følgende information sendes til 

flemming@frederiksbergteater.dk: 

 

 Hold og aldersgruppe som opfører forestillingen 

 Forestillingens navn (stavet korrekt - også med store og små bogstaver) 

 Forestillingens målgruppe (Aldersgruppe og evt. andet) 

 Kort beskrivelse af forestillingen (max. 255 tegn). Dette kan f.eks. være målgruppe, 

forfatter, komponist, instruktør(er) og meget kortfattet introduktion (teaser). 

 Kortfattet beskrivelse af forestillingen, evt. med resume af handlingen. 

 Spillested (med fuld adresse hvis det ikke er på Finsensvej)) 

 Spilletidspunkter (dato / tid for alle forestillinger) 

 Forestillingens varighed inkl. evt. pause 

 Salgsperiode for billetter (som standard sættes den fra publicering til 5 min. før forestilling) 

 Antal billetter der skal sælges pr. forestilling 

 Billettyper og priser (hvis de ikke følger standarden i nedenstående skema) 

 

 
 

Formatet kan være en mail, et word dokument, et PDF dokument m.m. - det vigtige er at 

informationen kan læses utvetydigt! 

 

Forestillingen kan publiceres i løbet af en uge, med mindre andet aftales specielt. Status på 

billetsalget fremsendes til kontaktperson (afsenderens E-mail eller andre OPGIVNE E-mail 

adresser) ugentligt. 

 

Skal i bruge fribilletter til forestillingen, kan kode hertil oplyses til holdets leder på forespørgsel. Der 

kan oprettes specialbilletter til f.eks. skoleklasser, som så kan sælges med speciel kode. 

 

Frederiksberg Teater benytter www.place2book.com som leverandør af billetsalgssystemet. 

Løsningen koster et lille gebyr på kortbetalingen og finansieres derudover ved reklamer på 

billetterne. 

 

Stedet hvor billetter til Frederiksberg Teaters forestillinger kan købes findes på: 

https://www.place2book.com/list/EM346 . Du kan sende link på mail, sætte den på Facebook og på 

Frederiksberg Teaters hjemmeside. Billetterne betales på nettet med Dankort, Visa / Dankort, Visa 

Electron eller dansk Mastercard. 

Hold 6-8 Årige 9-11 Årige Alle mellem

12-18 Årige

Vosenhold /

Mixholdet

Tillæg ved større 

forestilling 

(F.eks. I stor 

teatersal)

Voksen 35 kr 50 kr 60 kr 70 kr 20 kr

Barn (Under 18) 25 kr 25 kr 40 kr 50 kr 20 kr

Studerende / Pensionist (mod forevisning af dokumentation) 25 kr 25 kr 40 kr 50 kr 20 kr

Medlem 20 kr 20 kr 30 kr 30 kr 0 kr

Organisator/Fribillet (med kode) 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

mailto:flemming@frederiksbergteater.dk
http://www.place2book.com/
https://www.place2book.com/list/EM346

