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BILLETKØB TIL
MGP FRA 25.11.22
MGP foregår i Arena Næstved lørdag den 18. februar 2023.
Online på drbillet.dk
Billetter kan købes fra fredag den 25. november klokken 10 på
drbillet.dk. og på Ticketmaster.
Max seks billetter pr kunde.
Du kan se salsplanen og vælge pladser i hele salen.
Du kan med fordel have oprettet en profil på Ticketmaster.
I Arena Næstved forventer vi at have cirka 500 billetter til salg fra
fredag den 25. november klokken 10. Det endelige antal afhænger af
TV-produktionens placering i salen.
Max seks billetter pr kunde.
Pladserne er siddepladser.
Vi åbner dørene klokken 8, hvor du tildeles et nummer. Du kan,
mens du venter, forsøge at købe billetter på drbillet.dk, hvor udvalget
af siddepladser er større.
Hvad koster billetterne?
Kategori A: 495 kr + gebyr
Kategori B: 395 kr + gebyr
Få pladser med begrænset udsyn pga TV-produktion: 295 kr + gebyr
Jeg skal bruge otte billetter, hvad gør jeg?
Du må kun købe seks billetter, uanset hvor du køber dem.
Kan man trække to numre, hvis man møder op i arenaen?
Nej. Et nummer per person. Du må tage en ven med.
Jeg vil gerne sidde et helt bestemt sted
Så skal du købe online, her er udvalget af billetter større
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Hvorfor sælger I billetter i arenaen?
Fordi vi glæder os så meget! Og som en service til jer, der ikke er så
trænede i at handle på nettet.
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Risikerer jeg at gå forgæves i Arena Næstved efter billetter?
Ja, det gør du. Vi har kun de billetter vi har, og MGP er populært.
Salget plejer at gå meget hurtigt, og først fredag morgen ved vi,
præcis hvor mange billetter vi har.
Hvordan foregår betaling i arenaen?
Vi tager helst MobilePay, men du kan også betale med kontanter og
kort.
Det er Danmarks Radio der står for billetsalget via Ticketmaster. Vi
tager forbehold for eventuelle ændringer.
Vi åbner dørene i Arena Næstved klokken 8 på fredag, der kan købes
kaffe og en lille hapser til ventetiden frem mod billetsalg klokken 10.
Du kan også gå en tur eller køre hjem igen, men kommer du ikke
frem til skranken, når dit nummer trækkes, mister du din plads i
køen.
Held og lykke med billetkøb.
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