
BILLETSALG
Billetter sælges i første omgang i en samlet pakke til samtlige 8 arrangementer til kr. 1.195,-

Salget af pakker starter d. 17. juni 2022 kl. 09.00, hvor du kan købe online på www.hnt.dk og på tlf. 75 60 23 44
Fysisk billetsalg på HNT kan ske fra kl. 13.00

Der kan maks. købes 8 pakker pr. kunde

For at købe billetter online skal man være oprettet som kunde på www.hnt.dk. Hvis det er første gang du 
køber billetter online på www.hnt.dk, kan du med fordel gå ind og oprette dig inden d. 17. juni. Så skal du 

ikke bruge tid på det, ved købet d. 17. juni.

Har du brug for online-hjælp kan du ringe til Horsens Ny Teater på 75 60 23 44. 
Der må på dagen d. 17. juni forventes ekstra travlhed på telefonerne.

Eventuelt løssalg af billetter starter d. 19. august !

Et stort tak til sponsorerne for sæson 2022 / 2023:
Horsens Kommune - Horsens Folkeblads Fond - Hede Nielsens Fond 

Inge & Asger Larsens Fond - Nordea Fonden - Insero Fonden

SeniorTeatret
 Sæson 2022/2023

sæsonen 2022 / 2023.

De 3 Kgl. Tenorer
Mød De 3 Kgl. Tenorer og deres 
smukke soprankollega i en fejende 

Horsens.

Kaya Brüel & Ole Kibsgaard ABBAtizers
Med hundredevis af jobs i både 
ind- og udland er ABBAtizers 
garant for et show, der bare 
går lige i pophjertet

Jesper Lohmann
Med Peder Kragerups Orkester 
i showet "Sinatra, Elvis & Otto 
- og de andre rødder"

Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 15 Onsdag d. 7. december 2022 kl. 15Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 15

Onsdag d. 19. april 2023 kl. 15Fredag d. 6. januar 2023 kl. 19 Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 15 Mandag d. 13. marts 2023 kl. 15

Sigurd Barret - julekoncert

Syng julen ind med Sigurd Barrett 
og hans band.
Det bliver festligt og fornøjeligt!

Hardinger Band
Michael Hardinger Band leverer
alle de største hits af folkekære
Shubidua.

Ann-Mette Elten & Trio
Ann-Mette Elten har i en 
menneskealder sunget sig ind 
i hjerterne på sine lyttere med 
sin klare, varme og udtryksfulde 
stemme.

Kandis
På et utal af opfordringer åbnes
Seniorteatrets sæson igen af hele
Danmarks Kandis. 

Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 15

Pakkepris:Alle 8 arrangementer for1.195,-

Oplev den skønne duo og deres 
smittende, gode humør og 
musikalitet. En dejlig koncert hvor 
du både kan nyde og synge med.

Nytårskoncert!


