
FORBUD
-  Det er IKKE tilladt at medbringe 

følgende til koncerten: 
- Rygsække og store tasker
- Kraftige kæder
- Paraplyer
- Klapstole, skamler mv.
- Go pro kameraer
-  Kamera/professionelt fotoudstyr 

med aftagelig linse
- Tablets
- Computer
- Videoudstyr
- Lydoptagere
-  Drikkevarer  

(emballage underordnet) 
- Flasker
- Dåser
- Madvarer
- Våben af nogen art
- Fyrværkeri
- Laserpenne
- Selfie Stick
-  Gaver, bannere/andre former  

for skilte mm.

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

Det er tilladt at medbringe:
–  Mobiltelefoner med kamera-

funktion
– Små lommekameraer

FORÆLDREPARKERING
CORNER Bistro i MCH Messe-
center Hernings Hovedindgang – 
få min. gang fra Jyske Bank Boxen 
– har åbent under hele koncerten 
og her vil det være muligt for 
forældre/chauffører til koncert-
gæsterne at vente i mellemtiden. 
Her finder du mad og drikke, toilet-
ter, TV og WiFi.

BILLETKONTROL OG  
KROPSVISITATION
Der kan være ventetid udendørs 
hvorfor vi anbefaler praktisk tøj og 
evt. gerne en regnfrakke, da uden-
dørsarealerne er uden overdæk-
ning. Alle billetter bliver scannet 
og af hensyn til alles sikkerhed kan 
der forekomme kropsvisitation 
ved indgangen i Jyske Bank Boxen.

MERCHANDISE
Autoriseret salg af merchandise 
varetages af professionelle sæl-
gere i Jyske Bank Boxen. 
Vogt dig for kopisælgere! 

OPLADNING
Der kan fås gratis strøm til telefo-
nen under koncerten med en Volt-
oplader. Med opladeren kan der 
optages video og tages billeder, 
uden at skulle tænke på at løbe tør 
for strøm.

Volt-opladeren koster 200 kr. i de-
positum, som enten udleveres ved 
Rock-baren eller hos Volt-perso-
nale rundt i Boxen. Efter koncerten 
kan Volt-opladeren afleveres og 
depositum gives retur. Opladeren 
kan også beholdes hvis dette 
ønskes, i så fald er depositum 
betaling for opladeren. 

RYGEFORBUD
Der er rygeforbud i hele Jyske 
Bank Boxen – på toiletter, i gange 
samt i indgangsarealet. Overtræ-
delse vil medføre øjeblikkelig bort-
visning fra koncerten. Vi henviser 
til de udendørs rygeområder.

MAD OG DRIKKE
Der kan købes øl, vand og vin samt 
fastfood i Jyske Bank Boxen. Dan-
kort kan anvendes i alle boder. For 
de gæster der kommer i god tid og 
venter udendørs vil der også være 
mulighed for at købe fastfood og 
drikkevarer. 

DANKORT/KONTANTER
Vi anbefaler, at du medbringer kon-
tanter 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 billetsal-
get i Foyeren. 

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 toiletter i 
Jyske Bank Boxen.  

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

REFUNDERING AF BILLETTER
Købte billetter refunderes ikke. 
Mere info på Billetlugen.dk. 
Det er forbudt at videresælge 
billetter til offentlige forlystelser, 
hvis salget foregår for at opnå 

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 til koncerten – så er du godt forberedt!  

ARIANA GRANDE
FREDAG 12. MAJ 2017

INFORMATION

FORVENTET TIDSPLAN (CA. TIDER)
Kl. 18.30 Dørene til Jyske Bank Boxen åbner
Kl. 20.00 Support Victoria Monet
Kl. 20.35 Support BIA
Kl. 21.25 Koncert med Ariana Grande
Kl. 22.55 Koncert forventes slut (ca. tider)

Vi anbefaler alle at møde frem i god tid.

Husk at have kontanter til bussen  
efter koncerten – kr.  20,-



billetter på mitarriva.dk og dsb.dk

TIL ARRANGØRER AF 
TURISTKØRSEL
Kør på motorvejen mod Messe-
center og tag afkørsel 42. Drej til 
højre mod Jyske Bank Boxen, og tag 
indkørslen ved MCH Arena  
(fodboldstadion), parkering ved 
Hotel Herning. 

MED TAXA FØR KONCERTEN
Taxa kører dig direkte til Jyske Bank 
Boxen

MED TAXA EFTER KONCERTEN
Taxa holder ved MCH Arena – ved 
siden af ekstra busserne 

Herning Taxa kan bestilles på  
tlf. 97120777. 

fortjeneste. 
Se evt. Kulturministeriets lovbe-
kendtgørelse 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 kørestolsbillet og bil med 
handicap-skilt, bliver du anvist par-
kering tæt på Jyske Bank Boxen.
Se også oversigtstegning.

AFLEVERING OG AFHENTNING
Aflevering og afhentning af gæster 
foregår foran MCH Arena – se også 
oversigtstegning.  

MED BUS – FØR KONCERTEN
Kør med linje 4A fra Bybustermina-
len til MCH Messecenter Herning, 
eller tag ekstra busserne på linje 
4A fra Herning Station perron 7 til 
Jyske Bank Boxen. Ekstra busserne 
kører hver halve time i tidsrummet 
kl. 17.00 – kl. 19.30.
Der køres efter normal takst.

MED BUS – EFTER KONCERTEN
Efter endt koncert kører der ekstra 
bybusser fra Jyske Bank Boxen til 
Herning Station i fast rutekørsel. 
Der køres efter normal takst. 

Find køreplaner på midttrafik.dk
MED TOG 
(FRA HERNING BANEGÅRD)
- København kl. 23.58
- Struer kl. 23.14 / kl. 00.00
- Skjern kl. 23.25
- Aarhus kl. 23.25 /23.58

MED TOG 
(FRA MESSECENTER STATION) 
– Skjern kl. 23.28
- Aarhus kl. 23.18

Se togtider på rejseplanen.dk
Se oplysninger om priser og 
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VISIT HERNING APP
Find information 
om overnatning, 
restauranter 
og events. 


