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Hej!
Du har köpt biljett till våra scenplatser i Disneys musikal Ringaren i Notre Dame. Vi kan lova dig en fantastisk
upplevelse innesluten i dramat på GöteborgsOperans stora scen. För att garantera dig, övrig publik och alla
artister en riktigt bra kväll vill vi informera dig om följande:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom till oss i god tid så att du hinner hänga in ytterkläder och väskor i garderoben och ev besöka
toaletten före samlingen.
Samling sker i foajén 15 minuter före föreställningsstart, hos våra värdar vid salongsingång A.
Du måste komma i tid. Kommer du för sent kommer du inte kunna sitta på scenen, varken före eller
efter pausen.*
Mindre handväskor, mobiler och plånböcker lämnas i låsbart skåp vid samlingen. (Det är givetvis inte
tillåtet att ta med mat, dryck, mobiler etc upp på scenen.)
Det kan bli mycket varmt på scenen. Tänk på detta när du väljer kläder. (Du kommer att ha en svart 		
kåpa på dig under hela föreställningen.)
Du är en del av föreställningen. Alla rörelser syns tydligt från salongen och därför måste du sitta
stilla hela tiden.
Av säkerhetsskäl är det förbjudet att resa sig eller lämna platsen. (En publikvärd kommer att finnas
tillgänglig på scen. Vederbörande hjälper dig om du akut behöver lämna din plats.)
Av utrymnings- och säkerhetsskäl kan vi inte ta emot dig som är gravt synskadad*, använder kryckor,
rullstol, rullator eller liknande. * Du som är synskadad med ledsagare är välkommen.
Undvik starka parfymer.
Har du gett bort din scenplatsbiljett eller köpt biljetter till fler än dig själv? Ge då alla mottagare denna
information.
Åldersgränsen för att få sitta med på scenen är 12 år.
Göteborgs Stads och Trafikverkets stora projekt i området påverkar alla trafikanter. Räkna med längre
restid till oss. (På opera.se/ditt-besök/hitta-hit kan du läsa mer.)

Varmt välkommen till en unik upplevelse!
Har du frågor? Kontakta oss på biljetter@opera.se eller
031-13 13 00. Eftersom din närvaro är en viktig del av
föreställningen ber vi dig att kontakta oss om du får förhinder.
* Observera: I mån av plats kan du i stället få sitta i salongen, men detta kan inte
garanteras eftersom föreställningen kan vara slutsåld.

