
 

Kære GÆST 
 
Vi glæder os til ENDELIGT at se dig og dine ledsagere lørdag den 28. november til julekoncert i 
MAGION med Anders Blichfeldt. 
 
Omstændighederne er naturligvis anderledes end vi plejer til events i MAGION, men vi vil gøre 
vores bedste for at gøre jeres oplevelse tryg og god. 
 
Myndighedernes retningslinjer rettet imod Covid-19 smittefare danner grundlag for afviklingen af 
koncerten.   
 
Vi har derfor samlet lidt praktisk information, vi vil opfordre jer til at læse inden besøget.  
 
Programmet: 
 
Kl. 19.15 – Dørene åbner til salen og forudbestilte ordrer i baren kan afhentes. 
 
Vi beder jer udvise tålmodighed og holde afstand, når I finder jeres plads i salen. Vi er klar til at 
hjælpe jer.  
 
Kl. 20.00 – Showstart 
 
Kl. 21.30 – Show slut 
 
PARKERING:  
 
Udover en parkeringsplads lige foran og ved siden af MAGION, har vi også en parkeringsplads 
bag MAGION. Den ligger på Søndre Boulevard 10, 7200 Grindsted. Ved større arrangementer 
anbefaler vi gæster at køre efter Søndre Boulevard 10.  
 
ADGANG MED KØRESTOL: 
 
Kørestolsbrugere har nem adgang til MAGION via rampen ved hovedindgangen eller via 
indgangen Søndre Boulevard 10. Der er elevator til DJS Arena, brede indgange og handicap-
venlige toiletter.  
 
KOM I GOD TID: 
 
Vi anbefaler gæster at komme i god tid, da vi bestræber os på at starte alle arrangementer til 
tiden. Arrangøren kan til enhver tid kræve dørene lukket præcist af hensyn til aktører og det 
øvrige publikum.  
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Derudover håber vi på, at folk vil udvise tålmodighed og hensyn til gældende retningslinjer 
vedrørende smittefaren ved Covid-19 (se mere længere nede). At ankomme tidligt er et godt 
middel mod flaskehalse, kø m.m. ved bar, toiletter samt i salen.  
 
BARBESTILLING 
 
Det vil være muligt at bestille drikkevarer online til afhentning i baren før showet. Drikkevarer 
klargøres til afhentning fra kl. 19.15 Betaling foregår online – husk din kvittering.  
 
Bestil her 
 
 
DET MÅ DU IKKE MEDBRINGE: 
 
Videoudstyr, kamera, båndoptagere, fyrværkeri, våben samt mad og drikkevarer må ikke 
medbringes.  
 
KAMERA, MOB. TLF., BÅNDOPTAGER O.L. MÅ IKKE ANVENDES I SALEN UNDER SHOW! 
 
 

COVID-19 RETNINGSLINJER OG INFORMATIONER: 
 
Det er vigtigt for os, at du og dit selskab føler jer trygge, når I besøger MAGION til 
kulturarrangementer. Derfor planlægger vi naturligvis ud fra myndighedernes gældende 
anbefalinger og retningslinjer.  
 
For dit besøg i MAGION betyder det blandt andet: 
 

• Salsplanen kan være ændret siden du købte billetterne. Det gør vi for at kunne opfylde 
myndighedernes krav til afstand mellem publikum, der ikke er nære kontakter. Tjek jeres 
e-mail (også spamfilteret) for e-mails fra Ticketmaster. Har I givet billetterne i gave eller 
videreformidlet dem bedes I videresende denne information.  

 
Vi håber på forståelse for dette tiltag, der bunder i myndighedskrav indført efter langt 
størsteparten af billetterne er solgt.  

 
• I skal bære mundbind eller ansigtsvisir, når I ankommer til MAGION og frem til I enten 

sidder ved et bord i baren, caféen eller på jeres plads i salen.  
 

• Der vil være sørget for, at håndsprit er tilgængeligt overalt i MAGION. 
 

• Der vil være skruet endnu mere op for rengøringen. 
 

• Stolerækkerne på gulvet er placeret med større afstand.  
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• Der vil ikke være udskænkning i baren efter showet.  

 
• Hvis du har Covid-19 lignende symptomer, beder vi dig blive hjemme.  

 

• Der er ingen fælles garderobe. Det er tilladt at tage tasker og jakker med ind i salen. 
 

• Hvis du føler dig usikker, kan du altid henvende dig til vores personale, som står til din 
rådighed. 
 

• Vi opfordrer jer til følge myndighedernes krav om social afstand, god hygiejne og 
hensyntagen. Sammen kan vi gøre aftenen tryg og god for alle.  


