ABONAMENT ON EL TEATRE BATEGA:
10 ESCENARIS, 1 UNIVERS D’EMOCIONS
Gaudeix de 10 teatres de proximitat amb 1 sol abonament!

Us donem la benvinguda a un univers d’emocions.
10 teatres de proximitat de Barcelona ens hem unit per oferir-vos un
abonament de temporada per descobrir les nostres programacions.
Som l’Antic Teatre, La Badabadoc, La Gleva, El Maldà, la Sala Àtrium, la
Sala Fènix, la Sala Flyhard, la Sala Versus Glòries, el Teatre Akadèmia i el
Teatre Tantarantana. Malgrat que la distància física sigui necessària en
aquest moment, el teatre ens fa sentir menys aïllats.
Els teatres de proximitat us oferim un espai per compartir de nou les
emocions d’una manera única.
Us convidem a viatjar pels nostres 10 escenaris, hi descobrireu un
univers d’emocions.

QUÈ ÉS?

L’ABONAMENT permet disposar de 10 entrades per assistir a qualsevol
de les 10 sales que conformen la iniciativa On el teatre batega, durant
tota la temporada 20-21 (fins el 31 d’agost de 2021).

Cada abonament (10 entrades) permet fer servir un màxim de 2 entrades
per cada teatre.

Us convidem a descobrir nous espais teatrals de proximitat!
Si sou socis del TRESC, teniu l’avantatge de que en comptes de 10
entrades, disposareu de 12 per al que resta de temporada.

COM FUNCIONA?

L’ABONAMENT es pot adquirir i gestionar a través del teu compte
d’usuari, que pots crear al següent enllaç:
https://www.teatresdeproximitat.cat/ca/on-el-teatre-batega.html
És molt senzill:
PAS 1: crea el teu compte d’usuari.
PAS 2: compra el teu abonament.
PAS 3: reserva les teves entrades contactant amb el teatre.
Només hauràs d’indicar el títol, l’hora i el dia de la funció,
conjuntament amb el teu codi d’ABONAMENT.
Al final d’aquesta informació hi trobaràs totes les adreces per contactar
amb els diferents teatres.

QUANT COSTA?

L’ABONAMENT té un valor de 120 € (IVA inclòs),
però si l’adquireixes durant el mes de desembre només en pagaràs 90 €,
(més 3 € de comissió), ja que els 30 € restants els afegeix directament l’Ajuntament de Barcelona a través del BONUS CULTURA
(promoció disponible fins a finals del 2020).

PREGUNTES FREQUENTS:

Cal bescanviar totes les entrades de l’abonament de cop?
No. Tens temps fins el 31 d’agost del 2021 per bescanviar les entrades.
Podem fer servir les 10 entrades del mateix abonament per anar al mateix teatre?
No. Només pots fer servir un màxim de 2 entrades d’un abonament al mateix teatre.
Podem fer servir 2 entrades per a 1 espectacle per poder-hi anar amb companyia?
Sí, ho pots fer però tenint en compte que ja no podràs tornar a fer servir l’abonament
per aquell teatre durant la resta de temporada.
Podem anar a veure 2 espectacles diferents d’un teatre durant la temporada amb el
mateix abonament?
Sí, ho pots fer. Tingues en compte que si vols anar a veure 2 espectacles d’un teatre
només podràs bescanviar 1 entrada per a cada espectacle, ja que el màxim de vegades
que pots utilitzar un abonament en cada teatre són 2 vegades.
Puc canviar les meves entrades un cop reservades?
Sí, tens dret a 1 canvi de data per espectacle si avises amb 48 hores d’antelació.
Tinc un control per saber quantes entrades he utilitzat a cada teatre?
Sí. Pots accedir al teu compte d’usuari per veure l’estat dels teus abonaments, és a dir,
el nombre d’entrades bescanviades a cada teatre i el nombre d’entrades pendents.

LLISTAT DE TEATRES DE PROXIMITAT
i adreces de contacte

· Antic Teatre - taquilla@anticteatre.com
· La Badabadoc - contacto@labadabadoc-teatro.com
· La Gleva - lagleva@laglevateatre.com
· El Maldà - contacte@elmalda.cat
· Sala Àtrium - reserves@atrium.cat
· Sala Fènix - reserves@salafenix.com
· Sala Flyhard - taquilla@salaflyhard.com
· Sala Versus Glòries - reserves@salaversusglories.cat
· Teatre Akadèmia - info@teatreakademia.cat; sala@teatreakademia.cat
· Teatre Tantarantana - taquilles@tantarantana.com
La iniciativa compta amb el suport d’ADETCA i de l’Ajuntament de Barcelona i
es gestiona a través d’una plataforma logística en línia dissenyada pel Club de
cultura TRESC, la Comunitat de Cultura.
Per a qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament de l’abonament, pots
contactar amb batega@teatresdeproximitat.cat.

