KÆRE BILLETKØBER
Alle os i Taastrup Teater & Musikhus tæller ned til MUSIK I BYPARKEN den kommende weekend, og
vi glæder os rigtig meget til at se dig. Vi er SÅ klar til at give dig en god musikoplevelse i den smukke
Bypark i Hedehusene.
Vi har i nedenstående samlet lidt hurtig praktisk information om koncerterne:

ADRESSE OG INDGANG
Byparken åbner en time før koncertstart.Bemærk, der er kun indgang fra Hedehusets parkeringsplads:
Hedehuset, Byparken
Hovedgaden 371B
2640 Hedehusene

PLADSER TIL KONCERTEN
Koncerten er solgt med unummererede pladser. Der vil være stole til at sidde på, men man må også
gerne selv medbringe tæpper eller andet at sidde på.
COVID-19-retningslinjerne for udendørskoncerter har siden offentliggørelsen af MUSIK I BYPARKEN
ændret sig. Derfor er det nu også muligt at stå op til koncerterne, hvor det ikke er til gene for andre ift.
udsyn til scenen.

OFFENTLIG TRANSPORT OG PARKERING
Vi anbefaler, at man tager offentlig transport, sin cykel eller er på gåben til MUSIK I BYPARKEN. Der er
5 min. gang fra Hedehusene St. til Byparken, og bus 123 stopper lige ude foran Hedehuset på Hovedgaden.
Skal du parkere, har Hedehuset en parkeringplads, og du kan også finde parkering på Hovedgaden i
Hedehusene. Vær dog opmærksom på, at der er begrænsede pladser.

MAD OG DRIKKE
Til børnekoncerterne m. Karla & HipSomHap er der mulighed for at købe juice, popcorn, kaffe, sandwich, kildevand og sodavand. Til disse koncerter bliver der ikke serveret alkohol.

Til de øvrige koncerter står der fadøl, sodavand, drinks og shots på menuen. Til den lille sult er der mulighed for at købe sandwich.
Man må ikke selv medbringe drikkevarer ud over vand.

TOILETTER
Der er toiletfaciliteter i Hedehuset, hvor der er indgang til direkte fra Byparken.

COVID-19 OG CORONAPAS
For at få adgang til Byparken skal man kunne fremvise et gyldigt coronapas.
Med coronapasset skal du dokumentere ét af disse krav:
•

•
•

Du har fået første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret.
Dokumentationen vil være gyldig som coronapas fra 14 dage efter første vaccination og
indtil 42 dage efter første vaccination
Du har haft corona inden for de sidste 14-250 dage (8 måneder)
Du er testet negativ inden for de seneste 72 timer (PCR- eller kvik-test)

Dit coronapas kan være digitalt på din smartphone eller i papirformat.
Der er også undtagelser. Kravet om coronapas gælder ikke for følgende personer:
•
•
•

Børn under 15 år
Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test

Derudover er det ikke krav at bære mundbind, men der skal selvfølgelig holdes forsvarlig afstand til
andre gæster – både når man bevæger sig i området og under koncerten. Der vil være håndsprit flere
steder i parken, og vi sikrer en høj hygiejne.

Vi glæder os til at se jer.
De allerbedste hilsner fra
Taastrup Teater & Musikhus
E-mail: billetter@htk.dk / Tlf.: 4335 2770

