Praktisk info

Opera i Parken 2019

Opera i parken. Fri adgang.
Tid: Lørdag den 22. juni 2019 kl. 15-17
Adresse: Skanseparken, 8000 Aarhus
Skanseparken vil være åben for offentligheden under hele arrangementet. Også under opbygning
og nedtagning af scenen samt lydprøve. Se kort over Skanseparken her
Transport: Skanseparken ligger tæt på gode offentlige transportmuligheder. Opera i Parken er en
bynær begivenhed og Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester opfordrer til, at man lader
bilen står derhjemme!
Bus nr. 13, 16, 17, 18 og 100 stopper i Bruunsgade. Se i øvrigt:
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/bybusser/aarhus/
Parkering: Der er ingen mulighed for parkering i umiddelbar nærhed af Skanseparken, og vi
opfordrer til, at man lader bilen stå derhjemme. Ellers henvises til byens større parkeringsanlæg.
Cykel: Cykel kan medbringes og parkeres i umiddelbar nærhed af parken.
Mad og Drikke: Det er tilladt at medbringe egen mad og drikke, og der er mange muligheder for at
købe mad og drikke i de mange butikker og restauranter i Bruunsgade, Bruuns Galleri og
Jægergårdsgade.
Stole: Det er tilladt at medbringe en stol at sidde på, men vi opfordrer til kun at bruge tæpper. De
forreste pladser vil være reserveret til folk, der sidder direkte på græsset eller på tæpper.
Borde, engangsgriller, pavilloner, telte og paraplyer er ikke tilladt.
Handicap: Der er mulighed for at blive sat af på hjørnet af Svendborgvej/Strandparken i parkens
sydlige del.
Toiletter: Der vil være toiletter i parken.
Naboer: Vi beklager naturligvis, hvis naboer føler sig generet af Opera i Parken. Der vil blive
uddelt informationsmateriale til de ejendomme der støder direkte op til parken, og vi håber
selvfølgelig på, at alle naboer vil være med til festen, enten i Parken eller fra vinduer og altaner.
Førstehjælp: Der vil være et veluddannet førstehjælpskorps tilstede i Parken under hele
arrangementet.
Mere info: Den Jyske Operas hjemmeside vil løbende blive opdateret. www.jyske-opera.dk.

