PRAKTISK INFO

ANDRÉ RIEU
LØRDAG 25. JUNI 2022
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 denne praktiske info med til koncerten – så er du godt forberedt!
FORVENTET TIDSPLAN

KOM I GOD TID

Kom i god tid omkring 90 min. før koncertstart. Påregn
tid til parkering, transporttid fra P-pladsen til Jyske Bank
Boxen samt til den sikkerhedskontrol, hvis niveau er fastlagt til hver enkelt arrangement i samarbejde med politiet.
I tilfælde af kø frem til koncertstarten vil der ikke blive
reduceret i den aftalte sikkerhedskontrol.

GÆSTEOMRÅDE

Alle kort kan anvendes i Jyske Bank Boxen.
Hæveautomat findes ved billetsalget i Foyeren.
BILLETKONTROL
Der er adgang til Jyske Bank Boxen via indgang 4 og 5. Alle billetter bliver scannet.
KROPSVISITATION
Af hensyn til alles sikkerhed kan der forekomme
visitation ved indgangen til Jyske Bank Boxen.
FORBUD
Det er IKKE tilladt at medbringe følgende til
koncerten: :
- Rygsække og store tasker
- Paraplyer
- Klapstole, skamler mv.
- K amera/professionelt fotoudstyr med
aftagelig linse/go pro kameraer
- Computer eller tablets
- Videoudstyr og lydoptagere
- Drikkevarer (emballage underordnet)
- Flasker og dåser
- Madvarer
- Fyrværkeri
- Laserpenne
- Selfie Stick

Kl. 18.00 Dørene åbner til Jyske Bank Boxen
Kl. 20.00 Koncertstart med André Rieu
Kl. 21.00 Pause
Kl. 22.45 Koncerten forventes at slutte

Gæster der ankommer i god tid kan inden dørene åbner
til selve arrangementet benytte Jyske Bank Boxen’s
store ankomstbygning med barer, toiletter og behagelige opholdsområder sammen med andre gæster. I
ankomstbygningen er der mulighed for at købe drikkevarer og snacks.

MAD, DRIKKE & BETALINGSFORMER
I ankomstbygningen er der mulighed for at
købe drikkevarer og snacks. Fra Jyske Bank
Boxens barer og boder sælges et stort udvalg
af øl, vand, vin, snacks og fastfood.

Kl. 16.30 Dørene åbner til Ankomstbygningen

Alle tider er cirka tider og kan ændre sig uden varsel.

KONCERTEN FORVENTES
AT STARTE
PRÆCIST KL. 20.00

- Våben herunder peberspray
- Bannere og andre skilte mm.
Genstandene afvises ved indgangen. Spar dig
selv for ærgrelse og de øvrige gæster for vente
tid ved at lade genstandene blive hjemme.
Du er tilladt at medbringe:
– Mobiltelefoner med kamerafunktion
– Små lommekameraer
- Kikkert
- Gaver, blomster mm.
MERCHANDISE
Salg af merchandise sker i ankomstbygningen
og inde i selve Jyske Bank Boxen.
RYGEFORBUD
Der er rygeforbud i hele Jyske Bank Boxen –
på toiletter, i gange samt i indgangsarealet.
Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning. Vi henviser til de udendørs rygeområder
GARDEROBE
Der er mulighed for at komme af med overtøjet i garderoben i ankomstbygningen og i
Jyske Bank Boxen’s foyer. Pris kr. 20,TELESLYNGE
Der er mulighed for teleslynge til denne
koncert. For udlevering af en teleslynge ret
gerne henvendelse til Informationen i foyeren
i Jyske Bank Boxen på selve koncertdagen.

KØRESTOLE
Har du købt kørestolsbillet benyttes indgangsnummeret påtrykt billetten. Der er kun
plads til én hjælper pr. kørestol. Hjælperen bedes benytte samme indgang som kørestolsbrugeren uanset indgangsnr. påtrykt billetten.
Der er handicaptoiletter i Jyske Bank Boxen.
TOILETTER
Der er både toiletter inde i Jyske Bank Boxen
samt i gæsteområdet/ankomstbygningen.
VED AFLYSNING
Ved en eventuel aflysning af showet får du
refunderet billettens pålydende værdi (minus
billetsalgsgebyr). Det, du evt. har betalt udover den påtrykte pris, går tabt!
REFUNDERING AF BILLETTER
Købte billetter refunderes ikke. Det er forbudt
at videresælge billetter til offentlige forlystelser, hvis salget foregår for at opnå fortjeneste.
Se evt. Kulturministeriets lovbekendtgørelse
nr. 769. Overtrædelse af loven straffes med
bøde.
OVERNATNING
Visitherning.dk kan give dig information om
overnatning i og omkring Herning.

TRAFIKINFO – SE OGSÅ OVERSIGTSKORT
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I BIL
Der er gratis parkeringspladser ved MCH
Messecenter Herning, Jyske Bank Boxen
samt bag ved MCH Arena. Benyt venligst
p-pladserne P2, P3 og P6.
Har du kørestolsbillet og bil med handicapskilt, bliver du anvist parkering foran MCH
Arena (P1) og tæt på Jyske Bank Boxen.
AFLEVERING OG AFHENTNING
Aflevering og afhentning af gæster foregår
på P1.

TIL ARRANGØRER AF TURISTKØRSEL
Kør på motorvejen mod Messecenter og tag afkørsel 42. Drej til højre mod Jyske Bank Boxen
og kør rundt om MCH Arena, parkering på P1.

MED TOG
Hvis du planlægger at rejse med tog, er
Herning Messecenter Station kun 700 m fra
Jyske Bank Boxen (ubemandet trinbræt).

MED BUS – FØR OG EFTER KONCERTEN
Kør med linje 6 fra bybusterminalen til MCH
Messecenter Herning, eller ekstra busserne
på linje 6 fra Herning Station Perron 7 til Jyske
Bank Boxen. Ekstra busserne kører hver halve
time fra kl 18.00 - 19.45 og efter koncerten fra
kl. 22.45 til kl. 23.45.

Se togtider på rejseplanen.dk.

Sidste bus afgår, når der ikke er flere ventende
passagerer ved busserne.

VISITHERNING EXPLORE
Download oplevelsesappen
VisitHerning Explore – så
er du klar til at udforske
det område du er landet i.
Find appen i App Store
eller Google Play.
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MED TAXA
Taxa holder ved Jyske Bank Boxen ved siden
af ekstra busserne ved P1.
Herning Taxa kan bestilles på tlf. 97 12 07 77.

Find køreplaner på midttrafik.dk.
Der køres efter normal takst.
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Se oplysninger om priser og billetter på
mitarriva.dk og dsb.dk
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