Kære Jacob Dinesen Gæst.
Vi glæder os til at se dig/jer til en fantastisk aften.
Vi vil gerne passe på dig, når du kommer i Nykøbing F. Hallen. Derfor er det vigtigt, du
læser og følger vores retningslinjer, og i øvrigt overholder myndighedernes retningslinjer.
DINE PLADSER I HALLEN
Er med nummererede rækker og sæder.
IND- & UDGANGE
Der er 2 indgange i Hallen. Hvilken du skal benytte, afhænger af hvor du sidder. Det
fremgår på din billet.
INDGANG 1 – TIL VENSTRE FOR CAFEEN
Række 1 – 25, med plads/sæde nr. 1 - 9
INDGANG 2 – TIL HØJRE FOR CAFEEN
Række 1 – 25, med plads/sæde nr. 10 – 18
INDGANG 3 – HOVEDINDGANG
HCP-pladser, kørestols- og rollatorbrugere
MØDETID – afhænger af hvilken række du er placeret på
Række 1 – 6
mødetid kl. 19:00
Række 7 – 12
mødetid kl. 19:15
Række 13 – 17
mødetid kl. 19:30
Række 18 – 25
mødetid kl. 19:45
Respekter venligst de angivne tider.
Efter showet bedes du blive siddende på din plads, til du får besked på at må forlade
rækken af vores kontrollører, således af vi kan holde afstand og undgå kø.
BILLETKONTROL
Du bedes have din billet klar til fremvisning ved indgangen, for at undgå kødannelse.
Husk at bruge den indgang og tidspunkt, du er blevet tildelt.
Husk at holde afstand, også udenfor.
GARDEROBE
Ved begge indgange, vil der være bemandet garderobe, som skal benyttes. (Pris kr. 25).
Ønsker du ikke at benytte garderoben, henstiller vi til, at du efterlader dit overtøj i bilen, da
det ikke må medbringes i hallen.

PAUSE
Der er ikke pause i showet.
TOILETBESØG
Du lister ud under koncerten, med hensyntagen til dem der sidder omkring dig.
VÆRNEMIDLER
Alle Covid-19 anbefalinger er overholdt. Der er opsat adskillige sprit-standere.
Brug af mundbind er et krav. Når du kommer ind i Hallen, skal du bære mundbind. Du må
kun tage det af, når du sidder på din plads. Så snart du forlader den, skal du påføre dig
mundbind igen. Har du glemt mundbind, har du mulighed for at købe det i garderoben.
AFGRÆNSNINGER
Respekter de opsatte afgrænsninger i forhold til inddeling af områder og ind- og udgange.
De er opsat for at beskytte dig. Hvilket betyder, at du kun færdes i det ”område”, du er
blevet tildelt i forhold til indgang.
CAFE / BAR
For at forebygge smitte, kødannelse og klynger, er der opsat 2 barer i hallen, ved hver
indgang. Bemærk at den lukker kl. 22:00.
MERCHANDISE
Hvis der er merchandise, vil den være opsat i forhallen.
ØVRIGT
Der vil være opsat skilte, lige som der vil være personale til at være behjælpelige.
Vi beder om, at du overholder afstandskrav til dem, du ikke kender, undgår at lave
samtale-øer, og i øvrigt overholder retningslinjer, der er udstukket af regeringen.
Overholdes retningslinjerne ikke, kan det medføre bortvisning.
Vi håber på, at alle har forståelse for situationen, og får en fantastisk aften
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.
De bedste hilsner
Carina Ulrik Sørensen
Tlf. 25 18 01 53

