Praktisk info til Come2Live Slotskoncert 2019
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle til Come2Live Slotskoncert 2019 på Frijsenborg Slot! Denne mail vil
give jer al praktisk info omkring arrangementet.
Se længere nede for handicap- og VIP-info.
Dato: Lørdag den 15. juni 2019
Adresse: Frijsenborg Slot, Frijsenborgvej, 8450 Hammel
Der er vedlagt et kort over pladsen i mailen, som I kan orientere jer på.
Program
Kl. 15.30: Pladsen åbner
Kl. 16.30: LISS
Kl. 18.00: Mads Langer
Kl. 20.15: Jacob Dinesen
Kl. 22.15: TV-2
Kl. 00.30: Pladsen lukker
Parkering
NB: Det er kun tilladt at parkere ved slottet med en gyldig parkeringsbillet!
Kør efter adressen Frijsenborgvej 80, 8450 Hammel – følg herefter skiltene mod parkeringspladsen.
Parkeringspladsen åbner kl. 15.30.
Der vil være personale i gule veste, der tjekker parkeringsbilletter og guider trafikken på parkeringspladsen.
Har du endnu ikke købt din parkeringsbillet, kan du købe den HER.
Vær opmærksom på, at prisen på parkeringsbilletten stiger til 50 kr. ved køb i indgangen.
Der kan kun betales med MobilePay ved indgangen til p-pladsen.

Aflæsning/Afhentning
Bliver du sat af og/eller hentet i bil ifm. koncerten, skal chaufføren køre til adressen Pøt Møllevej 13,
hvorfra der er kort gå-afstand til Indgang Syd.
Busser
Har du købt busbillet ifm. koncerten, kan du finde info om ruterne her:
Afg. 15.10 Aarhus, Musikhuset – 15.40 Hinnerup St. – Frijsenborg
Afg. 15.00 Randers St. – 15.40 Hadsten St. – Frijsenborg
Afg. 14.50 Viborg Rutebilstation – 15.20 Bjerringbro St. – Frijsenborg
Afg. 15.20 Silkeborg St. – Frijsenborg

Retur afg. 24.00
Retur afg. 24.00
Retur afg. 24.00
Retur afg. 24.00

Busserne ankommer til en særskilt parkeringsplads ved Frijsenborg Slot, som undgår bil-køen, hvorfra der
er kort gå-afstand til indgang Syd.
Busserne kører fra samme parkeringsplads efter koncerten.

Der vil være en flaske vand eller en øl pr. person samt en snack pr. vej, som vil være tilgængelig ved
busturenes start.
Indgange
Der vil være 2 indgange – indgang Syd og Vest.
Indgang Syd ligger i forbindelse med parkeringspladsen og benyttes dermed hovedsagligt af gæster, der er i
bil, der har VIP-billet, eller der kommer i bus.
Indgang Vest benyttes hovedsagligt af gæster, der er gående eller på cykel. Cykel-parkering ligger ved
indgang Vest.
Dørsalg
Det vil være muligt at købe billetter i døren til en øget pris.
Hvis du vil have mulighed for at gå ind og ud fra koncertpladsen, skal du tilkøbe et armbånd i indgangen til
10 kr.
Betaling på pladsen
I boder og barer modtages dankort og Come2Live værdikuponer.
Af sikkerhedsmæssige hensyn er der ingen kontanter på pladsen.
Ved begge indgange vil man dog kunne benytte kontanter og MobilePay til at købe Come2Live
værdikuponer á 25 kr. stk., som benyttes i boder og barer.
Det er ikke tilladt at medbringe:
- Paraply
- Mad- og drikkevarer (Der vil være madboder på pladsen, der både tilbyder vegetar-retter samt
gluten- og laktosefrie retter)
Handicap-info
Gæster med handicap-billetter, der er i bil, skal køre ind ad VIP-indgangen til parkeringspladsen. Her vil
være handicap-parkeringsbåse.
Gæster med handicap-billet samt deres ledsagere kan benytte VIP-indgangene.
VIP-info
Se det vedhæftede kort for placering af VIP-området.
- VIP-området er åbent fra kl. 16.30-23.30.
- Der vil være en særskilt indgang til parkeringspladsen ved Frijsenborgvej 80 (følg VIP-skilte).
- Der vil være VIP-indgang ved både indgang Syd og Vest.
- Fra kl. 16.30 til 21.00 serveres der fri Street Food i VIP-området, hvor du kan spise så meget du vil.
Herefter vil der være fri snacks.
- Der vil være fri bar i hele åbningstiden for VIP-området.
Spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte arrangøren på mail: info@come2live.dk

