lørdag 19. desember 2020 kl.12.00
Bygningsarbeidernes Forening (765 Trondheim) har reservert 160 billetter til
den populære forestillingen i Olavshallen.

Siste frist for bestilling er 8. oktober 2020
Pris pr. person (uansett om det er barn eller voksen) er kr 160,- for våre medlemmer.
Unummererte plassene.
Covid-19 informasjon:
Olavshallen tar smittevern på største alvor og har laget gode rutiner for å ivareta publikum og
ansatte. Alle besøkende skal oppleve at det er trygt å komme til oss!

Når du skal på forestilling:
Vi tar alle forhåndsregler for trygge konserter når det gjelder smittevern.. Vi har håndsprit
tilgjengelig ved alle innganger og ekstra renhold mellom forestillinger. Publikum plasseres med to
seter imellom hver gruppe. Les vår FAQ her
Gjennomføring av arrangement:
Vi selger maks 200 billetter til hvert arrangement (i Lille sal er maks kapasitet 160 med
restriksjoner om avstand). Ved gjennomførbare forestillinger, blir endringer gjort slik at vi kan
overholde dette. Billettkjøper blir informert.
Innslipp: Dørene til foajeen åpner en time før, dørene til salen minimum 20 minutter før. Møt opp
i god tid så vi unngår trengsel ved dørene.
Innganger: Vi åpner inngang A, B, C og D under forestilling. Vi ber deg følge anvisning på billett
og gå ut samme vei som du kom inn.
Kontaktløs billettsjekk: Det er ikke nødvendig med berøring for å foreta billettkontroll.
Unummerert: Sitt hvor du ønsker i din sone (A-D), men husk å hold 2 seter mellom deg og neste
gjest. Gjester i samme husstand kan sitte sammen. Alle blir oppfordret til å sette seg på sin plass
og oppholde seg der mest mulig
Symptomer: Har du symptomer eller føler deg syk må vi be deg om å holde deg hjemme.
Smittesporing: Vi har registrert kontaktdetaljer på alle arrangement
Renhold: All renhold holdes til FHI retningslinjer og det er ekstra renhold mellom hver forestilling
Billettsalg: Vi oppfordrer deg til å kjøpe billetter på nett, men billettluka er selvsagt også åpen
med de smitteverntiltak som er anbefalt
Servering: Pga regjeringens krav om bordservering under Covid-19 må vi dessverre og
midlertidig stenge våre barer. Det er åpen kiosk under familieforestillinger
_____________________________________________________________________________

Bestilling på sms 920 20 056, e-post: avd765@fellesforbundet.org eller kom
innom kontoret i Folkets Hus.
Betaling med VIPPS ved bestilling av billetter. VIPPS nr. 536977, merkes med
"Julestemning 2020 + NAVN PÅ MEDLEMMET".
Henting på kontoret i Folkets Hus etter 14.oktober 2020

