Vigtig info vedr. dine billetter til D-A-D d. 08.05.21 i Arena
Næstved!
Arena Næstved hopper ind i foråret med rockkoncert D-A-D lørdag den 8. maj
Ja! Koncerten med D-A-D bliver til noget – sig det videre til alle du kender, så vi ses til
en udsolgt koncert. Arena Næstved er på snart tredje måned et af Region Sjællands
største vaccinationscentre, men den 8. maj dufter der mere af sved og rock’n roll, end
af spritservietter. Vi pakker det hele sammen og ud igen på 36 timer.
Dørene åbner klokken 19, koncerten starter klokken 20. Der er mange på arbejde til at
sørge for at du får en rigtig superfed überlækker D-A-D koncert!
Sådan går du trygt til koncert:
Alle skal fremvise coronapas ved døren, dvs et billede af prøvesvar mindre end 72
timer gammelt. Vaccinerede, og personer som har haft corona, er undtaget. De viser i
stedet bevis herpå. Det er en god hjælp, at du har dokumenterne klar ved indgangen,
så vi kan komme i gang med festen.
• Bær mundbind, når du bevæger ind og ud og rundt
• Køb ind i baren fra din stol, varerne bliver leveret
• Unummererede siddepladser, med ledig stol mellem selskaber. Kom i god tid
• Ledig stol mellem selskaber der ikke kender hinanden
• God afstand mellem stolerækkerne, spritstationer og smitteopsporings-seddel
• Bestil i baren hjemmefra eller brug en app ved din stol
• Publikum guides ud efter koncerten, for at undgå kø
• Hvis du føler dig syg, så bliv hjemme. Host og nys i ærmet. Hold afstand.
Gå i baren fra din stol. Scan en QR-kode og bestil i baren, varerne bliver bragt til din
plads.
Baren åbner samtidig med dørene, klokken 19.
Professionelle fotos fra koncerten? Der kommer en ordentlig stak i nyhedsbrevet
efter koncerten, tilmeld dig her.
Du skal have mundbind på, når du bevæger dig rundt i Arena Næstved, men når du
sidder på din plads, behøver du ikke have mundbind på.
Tak fordi du har købt billet til koncert i Arena Næstved – tjek programmet, måske er
der mere, du har lyst til at opleve? www.arenanaestved.dk
Vi har gratis parkering lige ved døren.
Forbehold. Da myndighederne endnu ikke har udmeldt de præcise restriktioner, kan
der ske ændringer. Arena Næstved har lagt sig tæt op ad ekspertgruppens
anbefalinger og tilføjet ekstra sikkerhed og tryghed. I bliver naturligvis kontaktet igen,
hvis der sker afgørende nyt.

