København, d. 1. april 2019
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Kære tilmeldte orkestre til Harmonifestival og DM 2019
Nu er det på lørdag! Vi glæder os til at se jer. Her er infobrev nr. 3, og der er igen mange
vigtige informationer.
•
•
•
•
•
•
•

Parkering
Rampe
Tjek ind
Billetter
Mad og drikke
Aftenfest-armbånd
Adresser

Parkering: Der er en stor parkeringsplads ved DR Koncerthuset – til kr. 30,- i timen!
Der er en stor parkeringsplads ved DR Koncerthuset – til kr. 20,- i timen, dog maks. 60,-. Se
mere her: drkoncerthuset.dk/praktisk-info/parkering-transport/
Vi anbefaler, at man bruger metrostation DR Byen. Orkestre, der ankommer i bus kan få en
DR Koncerthuset
parkeringslicens
til bussen
ved henvendelse til info@daonet.dk hurtigst muligt.
Ørestads Boulevard
13
DK-2300 København S

Rampe:

WGS84
55°39'26.7"N 12°35'16.7"E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.657429, 12.58796

Koncerthuset

Lo

ad

in

Ved ankomst med instrumenter
i lastbil, skal denne køres til
Koncerthusets rampe. Ind på
p-pladsen, drej til venstre og
rampen går ned under Metrobanen.
Ring til Jan Barfod 20 96 63 93
5 min før ankomst, så kommer jeg
og lukker porten op
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Tjek ind: Det har vist sig at være mindre restriktivt end vi meldte ud tidligere. Man kan
således godt ankomme forskudt, hvis f.eks. man gerne vil høre orkestre, der spiller tidligere
end ens eget orkester.
Ved ankomsten til DR Koncerthuset får orkestermusikere og dirigenter et klistermærke, som
giver adgang til bagsceneområdet OG til koncerterne i Studie 2. Gæster, der ikke skal optræde,
henvises til at købe billet til dagens koncerter.
På det angivne tidspunkt i afviklingsplanen samles hele orkestret i udpakningsområdet i
Studie 3, og én person melder klar i Stævne-info, som forefindes i foyer-området tæt ved
indgangen til Studie 2.
Derefter vil orkestret blive afhentet i Studie 3 af en orkesterguide. Se evt. tidsplanen på
http://harmonifestival.dk/wp-content/uploads/2019/04/Afviklingstidsplan.pdf
Billetter til hele dagens koncerter kan købes i billetsalget på dagen, og vi arbejder (stadig) på
at få sat billetter i forsalg også. Prisen er kr. 100,- inkl. gebyr.
Billetter har vist sig at være gratis! DR Koncerthuset giver os en billig salsleje, mod at vi ikke
opkræver entré. Gæster uden backstage-klistermærke vil stadig blive talt ved indgangen, men
det er kun af hensyn til brandmyndighedernes påbud.
Mad og drikke: Medbragt mad og drikke må kun nydes i bagsceneområdet! I publikumsfoyeren udenfor Studie 2 er der salg af sandwich og drikkevarer.
Aftenfest-armbånd: Alle orkestre får udleveret armbånd til aftenfesten. Der er to typer
armbånd – den ene type giver adgang til festmiddagen (kl. 19.00) og præmieoverrækkelsen,
og den anden type giver kun adgang (fra kl. 21.00) til præmieoverrækkelsen.
Adresser:
Konkurrencerne finder sted i
DR Koncerthuset
Studie 2
Ørestads Boulevard 13
2300 København
Mange hilsner

Aftenfesten finder sted i
Amager Selskabslokaler
Markmandsgade 9
2300 København S

pva. DAO
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