
BILLETKONTROL
Der er kun adgang til Jyske Bank 
Boxen via den indgang, der er 
påtrykt billetten. Når du ankom-
mer til Jyske Bank Boxen, skal du 
orientere dig om, hvor din indgang 
er. Alle billetter bliver scannet. 

KROPSVISITATION
Af hensyn til alles sikkerhed bliver 
alle gæster kropsvisiteret ved 
indgangen til Jyske Bank Boxen. 
Der er kun adgang til Jyske Bank 
Boxen efter gennemført visitation. 

BØRNESÆDER
Man må gerne medbringe ekstra 
sæder til børn – vis dog hensyn til 
at børn der sidder bagved også 
kan se. Der er også et meget be-
grænset antal til rådighed i Jyske 
Bank Boxen (til de mindste børn).

MERCHANDISE
Der vil være salg af MGP 
merchandise i form af goodiebags, 
t-shirts, caps, badges m.m. Salget 
varetages af DR i Jyske Bank 
Boxen til Generalprøven fredag 
eftermiddag.

RYGEFORBUD
Der er rygeforbud i hele Jyske 

Bank Boxen – på toiletter, i gange 
samt i indgangsarealet. Overtræ-
delse vil medføre øjeblikkelig bort-
visning fra showet. Der forefindes 
rygegårde.

FORBUD
Det er IKKE tilladt at medbringe 
følgende til showet: 

– Kamera/professionelt fotoud-
styr med aftagelig linse 
– Tablets 
- Computer 
- Videoudstyr 
- Lydoptagere 
- Drikkevarer (emballage
 underordnet) 
- Flasker 
- Dåser 
- Madvarer 
- Våben af nogen art 
- Fyrværkeri 
- Laserpenne 
- Selfie stick 

Genstandene bliver afvist ved ind-
gangen. Spar dig selv for ærgelse 
og de øvrige gæster for ventetid 
ved at lade genstandene blive 
hjemme. 

Du må gerne medbringe disse 

genstande til showet: 
–  Mobiltelefoner med kamera-

funktion
– Små lommekameraer

Flag og bannere : Må gerne 
medbringes, men da det er en TV-
produktion, tages der forbehold 
for, at man kan blive bedt om 
at pakke tingene væk, hvis det 
karambolerer med kameravinkler 
eller andre gæsters udsyn bliver 
påvirket heraf.

MAD OG DRIKKE
Der kan købes øl, vand og vin samt 
fastfood i Jyske Bank Boxen. Dan-
kort kan anvendes i alle boder. 

Ankommer du inden showet henvi-
ser vi også til 
vores restaurant CORNER Bistro i 
MCH’s hovedbygning. Her serve-
res dagens ret, sandwich, kaffe, 
the og kage m.m. 

CORNER Bistro er åben til 
generalprøven fredag 3. marts kl. 
13.00 – 16.00.

DANKORT/KONTANTER
Vi anbefaler, at du medbringer 
kontanter til at handle i barer og 

boder. Det øger hastigheden og 
mindsker risikoen for ventetid. Alle 
kort kan anvendes i Jyske Bank 
Boxen, og hæveautomat findes ved 
billetsalget i Foyeren. 
 
PÅKLÆDNING
Selvom du skal til et indendørs ar-
rangement, må du forvente ventetid 
udenfor. Tag derfor praktisk tøj på 
og medbring gerne en regnfrakke, 
da udendørsarealerne er uden 
overdækning. 

GARDEROBE
Der er mulighed for at komme af 
med overtøjet i garderoben i Jyske 
Bank Boxen ś foyer. Pris kr. 20,- 

KØRESTOLE
Har du købt kørestolsbillet, skal 
du benytte indgangsnumme-
ret påtrykt billetten. Der er kun 
plads til én hjælper pr. kørestol 
på handicapområdet. Hjælperen 
bedes benytte samme indgang 
som kørestolsbrugeren uanset 
indgangsnr. påtrykt billetten. Der 
er handicaptoiletter i Jyske Bank 
Boxen. 

TOILETTER
Der er flere områder med 

Vi vil gøre vores bedste for at sikre dig en god oplevelse, og derfor anbefaler vi dig at læse nedenstående informationer nøje igennem. Her får du praktisk info om 
transport, billetkontrol, tidsplan, mad og drikke i Jyske Bank Boxen.

Tag infoarket med – så er du godt forberedt! 

MGP GENERALPRØVE 2017 
FREDAG 3. MARTS

INFORMATION

FORVENTET TIDSPLAN
Kl. 14.00: Dørene åbner til Jyske Bank Boxen
Kl. 15.30: Dørene lukker til salen
Kl. 16.00: MGP 2017 - GENERALPRØVE
Kl. 18.00: Forventet slut 

Mød frem i god tid! Det kan tage 45 minutter eller 
længere at komme frem til jeres pladser.



linje 4A fra Herning Station Perron 7 
til Jyske Bank Boxen. Ekstra busser 
kører hver halve time fra kl. 12.30 til 
kl. 15.30. 

Find alle buskøreplaner på midt-
trafik.dk.

MED BUS 
– EFTER SHOWET 3. marts
Tag ekstra bybusserne på linje 4A 
fra Jyske Bank Boxen til Herning 
Station efter koncerten. Ekstra 
busser kører i fast rutekørsel fra kl. 
18.00 til kl. 19.30. 
Sidste bus afgår, når der ikke er 
flere ventende passagerer ved 
busserne.

TOG 
– EFTER SHOWET 3. marts
Fra Herning Banegård
København 18.58 / 19.58
Struer 19.00 / 20.00
Skjern 20.06
Aarhus 19.11

FRA HERNING MESSECENTER 
STATION
Skjern 18.11 / 20.09
Aarhus 18.33 / 19.49

Læs mere på rejseplanen.dk, Arriva.
dk og dsb.dk, hvor du kan se tider og 
købe billet. Vi anbefaler at du holder 
dig op dateret på eventuelle ændrin-
ger i dagene op til showet.
 
TIL ARRANGØRER AF 
TURISTKØRSEL
Kør på motorvejen mod Mes-
secenter og tag afkørsel 42. Drej til 
højre mod Jyske Bank Boxen, og tag 
indkørslen ved MCH Arena (fodbold-
stadion), hvor der anvises P-plads. 

MED TAXA
Herning Taxa kan bestilles på tlf. 
97120777.

toiletter i Jyske Bank Boxen. 

VED AFLYSNING
Ved en eventuel aflysning af kon-
certen får du refunderet billettens 
pålydende værdi (minus billetsalgs-
gebyr). 
Det, du evt. har betalt udover den 
påtrykte pris, går tabt! 

REFUNDERING AF 
BILLETTER
Købte billetter refunderes ikke. 
Mere info på drbillet.dk. 
Det er forbudt at videresælge bil-
letter til offentlige forlystel ser, hvis 
salget foregår for at opnå fortje-
neste.
Se evt. Kulturministeriets lov-
bekendtgørelse nr. 769.
Overtrædelse af loven straffes med 
bøde. 

TRANSPORT & 
PARKERING I BIL
Der er gratis parkeringspladser ved 
MCH Messecenter Herning samt 
ved Jyske Bank Boxen. Har du køre-
stolsbillet og bil med handicapskilt, 
bliver du anvist parkering tæt på 
Jyske Bank Boxen.

Bruger du GPS kan du benytte dig af 
følgende koordinater:
P-vest:
N 56:07.267 ,́ E008:56.930’
P1-syd:
N 56:07.120 ,́ E008:56.986’
P3-syd:
N 56:07.044 ,́ E008:57.240’

HUSK formatet er GWS84
 
AFLEVERING OG 
AFHENTNING
Af- og pålæsning af gæster foregår 
foran MCH Arena – se også over-
sigtstegning. 

BUS 
– FØR SHOWET 3. marts
Kør med linje 4A fra bybus-
terminalen til MCH Messecenter 
Herning, eller ekstra busserne på 
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VISIT HERNING APP
Find information 
om overnatning, 
restauranter 
og events. 


