”Godt at vide” vedr. koncerten med Tom Jones den 6. juni i Mølleparken!
Kære koncertgæst!
Årets andet udenlandske navn er klar til at gå på scenen lørdag aften i Mølleparken, når Tom Jones flyver ind til
Sønderborg
Og for at give dig den bedst mulige oplevelse både før, under og efter koncerten, bedes du læse nedenstående igennem og
videregive informationerne til dem du følges med.
Kom i god tid:
Vi åbner dørene ca. kl. 19.00. Der er akustisk support kl. 20.00, og Tom Jones går på scenen kl. 21.00.
Der er 2 indgange til pladsen. Hovedindgangen er fra Kærvej. Den anden indgang er fra Mølledams-siden.
Tjek kort: http://www.kulturisyd.dk/Files/Billeder/spillesteder/moelledammen/kort/Mølleparken.jpg
Vis hensyn: Koncerten er en ståkoncert, og vi regner med 2 personer i forlængelse af hinanden på hvert trin. Desuden er
det vigtigt, at trappeopgange bliver holdt fri, så det er muligt at bevæge sig rundt på pladsen. Vi har selvfølgelig vagter på
pladsen til at hjælpe!
Dankort: Der er dankort i barerne, men medbring kontanter, da det sikrer en hurtigere betjening.
Det er ikke tilladt at medbringe følgende til koncerten:
Professionelt fotoudstyr (kun mobiltlf. eller et digitalt lommekamera er tilladt), video- og lydoptagere, bannere, våben,
Paraplyer (de hindrer udsynet for det øvrige publikum) klapstole ol. Kæledyr må heller ikke medtages.
Drikkevarer (emballage underordnet) og madvarer må ikke medbringes, men det kan selvfølgelig købes på pladsen.
Ovennævnte og andre ulovlige effekter vil blive inddraget ved indgangene. Du sparer derfor dig selv for ærgrelser og de
øvrige gæster for ventetid ved ikke at medbringe nogle af disse ting til koncerten.
Der er ingen garderobe til koncerten!
Cykel: Det anbefales at cykle, hvis du bor i rimelig cykelafstand fra Mølleparken.
Kørselsvejledning og parkering: Følg motorvejen eller hovedvejen til Sønderborg. Kør over Alssundbroen til Als og tag
den første afkørsel mod Sønderborg centrum.
De nærmeste parkeringspladser er ved ”Sygeplejeskolen”(1) og Sønderborg Sygehus(2). Alternativt kan der parkeres ved
Mariekirken(3), Humlehøjskolen(4) eller parkeringspladsen ved Bilka(5).
Tjek kort: http://www.kulturisyd.dk/Files/Billeder/spillesteder/moelledammen/kort/p-oversigt.jpg
Handicappede: Der er 3 handicapparkeringspladser ved bagsiden af handicapplatformen. Benyt indkørslen via
Kærvej/Bakkevang. Når der er fyldt, vil det være muligt at afsætte personer tæt på koncertpladsen og efterfølgende finde en
parkeringsplads. På koncertpladsen vil der være en speciel platform til kørestolsbrugere. Den nemmeste adgang hertil vil
være fra indgangen fra Kærvej/Bakkevang.
Vi sælger: Øl, vin, vand, Garage, Somersby, Shots. Kaffe kan kun købes i baren til venstre for scenen.
Ringriderpølserne er i år fra lokale fra Slagter Nielsen, og Nordisk Festival Service sælger lækre burgere til dem der gerne
vil have lidt mere. http://www.nordic-festivalservice.dk
Og selvfølgelig kan man købe regnslag i alle barerne, hvis vejrguderne ikke er med os
Kom i god tid og oplev Sønderborg:
Sønderborg er en dejlig by med skov, strand og historiske Dybbøl Mølle og Sønderborg Slot.
Nyd en forfriskning på en af byens cafeer, ta’ en dukkert inden koncerten, eller tjek nedenstående:
1) Sønderborg Sommer Revy – `Danmark For Tolket´ www.sommerrevy.dk
2) Udstillingen `Åbent hjerte´ - Prins Henriks Kunstneriske Univers, www.augustiana.dk
3) Universe – stedet hvor sjov er en videnskab! www.universe.dk
4) Historiecenter Dybbøl Banke – oplev Krigen 1864 www.1864.dk
Find mere inspiration eller forslag til overnatning og spisesteder på www.visitsonderborg.com
Tjek også www.kulturisyd.dk. for andre gode oplevelser i den nærmeste fremtid
Vi ønsker alle en rigtig god koncertoplevelse.
Med venlig hilsen
Jes Johansen
Kultur I Syd

