
Praktisk info vedr. Opera i det fri fredag 12. august
Koncertpladsen og boder med salg af mad og drikke åbner kl. 15.
Kulturministerens tale er kl. 17.55 og selve koncerten begynder kl. 18 og varer ca. 1 time og
30 minutter inkl. 20 minutters pause.

Tag tæpper eller klapstole med til at sidde på og kom i god tid. Der er et begrænset antal
festivalstole til låns efter først til mølle princippet. Vi sætter ikke stolerækker op.

Parkering
Indgang via alléen ved Annebergparken (fra Egebjergvej). Følg skiltningen på venstre hånd
(parkeringspersonale står klar til at guide).

Toiletter
Følg skiltningen i parken eller spørg ved koncertinfo-standen på adressen Annebergparken
26A (ved koncertpladsen).

Infostand
Har I spørgsmål eller vil vide mere om Anneberg Kulturpark, så kontakt os i vores infostand
på Annebergparken 26A (ved koncertpladsen).

Salg af mad & drikke:
I må gerne medbringe egen mad og drikkevarer. Det er muligt at købe pølser & kartoffelsalat
fra Claus Henriksens køkken til 150 kr.
Derudover vil der være salg af vand, sodavand, øl, vin og kaffe.
Vores kollegaer fra Isøre Is og Højsgaard Mikrovineri sælger hhv. lokal is og vin. Der
kommer smagsprøver fra Contempehrary.

Betaling
I boderne kan betales med mobilepay, kontant og med kort (kortbetaling kun ved de 2 barer
foran MOTA). Vi opfordrer vores gæster til så vidt muligt at benytte Mobilepay.

Affald
Der er sat affaldsstativer op ved alle barer og rundt omkring ved koncertpladsen.

Hjertestarter
Findes i ‘telefonhuset’ til højre for restaurant MOTA, ved den gamle plejerskebygning.

Find aftenens program her

Find yderligere info omkring Opera i det fri her

Mens I venter på musikken?
Besøg Kunstnerfløjen, der holder åbent til kl. 18 eller gå en tur i vores helt nye skulpturpark
17 GOALS ON MY MIND. Du kan også besøge vores indendørs udstilling om
skulpturparken, som du finderr i den gamle køkkenbygning
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