
 

 

Kære gæst 
 
Vi glæder os til et godt og trygt gensyn, når vi byder dig velkommen til Alex Vargas 12. november 2020 kl. 20.00 
 
TrygtMCH med grundelementerne Antal, Afstand & Hygiejne betyder, at du kan besøge MCH i trygge og sikre rammer, der altid 
efterlever myndighedernes retningslinjer og anbefalinger.  
 
Mundbind 
OBS! Vær opmærksom på, at der er krav om brug af mundbind. Dette gælder i hele huset – bortset fra, når man sidder på sin 
plads i salen. Så husk at medbringe mundbind.  
 
Læs mere om TrygtMCH her  
 
Adgang og hensyn  
 

Vigtig info: Grundet myndighedernes krav om afstand bliver alle gæster tildelt nye billetter, som fremsendes separat fra 
Ticketmaster. HUSK at medbringe de nye billetter. 
 

• Hvis plads-/sædenumrene på dine billetter er lige benyttes BLÅ indgang A 

• Hvis plads-/sædenumrene på dine billetter er ulige benyttes RØD indgang C 
 
OBS: Hvis billetterne, du har købt, benyttes af personer, som ikke er i nær relation med hinanden, bedes du kontakte vores 
billetsalg på 9926 9999, så vi forud kan skabe afstand mellem gæsterne. 
 
Dørene til Kongrescentret, dørene til salen samt billetsalg åbner en time før arrangementet. 
 

• Hold afstand fra du ankommer, til du forlader området. 

• Grundet myndighedernes krav til afstand, må man ikke synge med under koncerten.  

• Man må ikke stå op under koncerten 

• Forhallen og salen er opdelt i zoner med egne toiletter og barer.  

• Vi opfordrer gæster til at blive hjemme, hvis man er syg/føler sig syg 

• Download app’en smitte|stop, så du hjælper til at begrænse udbredelsen af smitten. 
 
 
Mad & drikke 
Restaurant Teater Kælderen er åben – og du kan forlænge oplevelsen med spisning inden arrangementet. Læs mere her og bestil 
bord på tlf. 9926 9927 eller send en mail til tk@mch.dk.  
Dørene til Restaurant Teater Kælderen åbnes for spisende gæster fra kl. 17.00. Bemærk, der er indgang og udgang via 
pyramiden på torvet. Restaurant Teater Kælderen følger naturligvis HORESTA’s SafeToVisit-program. 
 
Særlig info vedr. buffet i Restaurant Teater Kælderen  
Forret står klar på bordet ved ankomst. Hovedretten er portionsanrettet fra buffet’en – håndsprit og handsker er stillet frem og 
benyttes. Desserten serveres ved bordet. 
 
Der er ingen pause, men drikkevarer og snacks, som kan købes i barerne i foyer og på 1. sal, må gerne nydes i salen.  
 
Vær opmærksom på, at der skal bæres mundbind indtil man sidder på sin plads, og igen når man forlader den. 
 
Garderobe 
Vi anbefaler, at du medbringer dit overtøj i salen. Der er dog opstillet et begrænset antal ubemandede garderobe-stativer i hver 
zone, med opbevaring på eget ansvar. 
 
Arrangementets varighed 
Arrangementet finder sted i Teatersalen og varer ca. 1 time og 15 minutter 
 
Kørestolsbrugere og gangbesværede  
Salen har mange trin samt pladser, der kan være svært tilgængelige. Hvis du som gangbesværet eller rollator-bruger har 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte MCH Billetsalg på 9926 9999. 
 
Rygning  
Det er tilladt at ryge uden for MCH Herning Kongrescenter. Dog minder vi om forsamlingsforbuddet på max. 10 pers. 
 
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte MCH Billetsalg på 9926 9999 eller på mail billetsalg@mch.dk. 
Vi ønsker rigtig god og tryg fornøjelse og glæder os til at se dig. 
 
Venlig hilsen 
MCH           

http://www.mch.dk/Files/Files/Oversigtskort-oplevelser.pdf
https://smittestop.dk/
https://www.mch.dk/spisesteder/restaurant-teater-kaelderen
mailto:tk@mch.dk
https://www.horesta.dk/medlemsfordele/markedsf%C3%B8ring/safe-to-visit/
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