Praktisk info
Ved ankomst
Festivalindgang ved Kastaniehøjvej, indgang fra Nørreskov Bakke, åbner fredag kl. 14 og lørdag kl. 13.
Kastaniehøjvej er lukket for gennemkørsel og der er standsning og P-forbudt. Lillehøjvej lukket (brandvej)
Bilparkering henvises til Jysk Park
Cykelparkering Lillehøjvej ved Nørreskov Bakke – der skiltes
Handicap Parkering ved Costructa (kun 10 pladser), reserveres forud Birgitte@hederytmer.dk, oplys bilens regn nr,
der står vagter ved indkørslen, der skal være HC skilt i forruden. Bemærk, det er lige ved siden af festival-indgangen
så der kan være mange mennesker.

Når du skal hjem
Gratis Shuttlebusser fra Stagehøjvej v. Uno-X kører i pendulfart til Banegården – der skiltes
Fredag fra kl. 23.30 – sidste afgange kl. 00.45
Lørdag fra kl. 23.15 – sidste afgange kl. 00.30
Stopper kun ved: Ansvej v Kings Buffet, Chr. 8.s vej v. Vores Fitness, Banegården.
Forreste bus fyldes først, næste… Udvis venligst køkultur, fyld alle sæder, og vær hurtig til at stige ind/ud af bussen.

Taxi holdeplads ved Stagehøjvej – der skiltes
Fra kl. 22.00 – 01.00 holder Taxierne kun på Stagehøjvej, udvis venligst køkultur.

Bybusser - linje 9 eller 11
https://www.midttrafik.dk/media/22858/9_k21-final-a.pdf
https://www.midttrafik.dk/media/23405/11_k21-final-a.pdf

Togtider – de sidste afgange
Fredag: Mod Aarhus 00.05 / Mod Herning 00.04
Lørdag: Mod Aarhus 23.53 / Mod Herning 00.26

Praktisk info fortsætter under oversigtskortet

Ved indgangen - Kastaniehøjvej
Fra september er der fuld genåbning og Covid-19 betragtes ikke længere sm en samfundskritisk sygdom i Danmark.
Der er ikke krav om Coronapas.
Der visiteres ved indgangen og der må ikke medtages mad og drikkevarer – medbragte drikkevarer medfører
bortvisning jf. ordensreglementet.
Efter visitationszonen skal du scanne din billet – så hav venligst din billet klar.
Ved indgangen skal du kun scanne din entrébillet. Barkort, spisearrangementer og podiebilletter scannes og
udleveres ved informationen, som ligger til venstre når du kommer ind på pladsen.
Der er IKKE garderobe. Hvis du vil forlade pladsen og vil komme igen skal du have et re-entry armbånd.

Billetsalg
Ved billetkontor ved indgangen. Vi anbefaler dog at købe i forsalg på www.silkeborg175år.dk, så sparer du 250kr på
dagsbilletter og 500 på partout. Billetsalg ved indgangen med forbehold for udsolgte billettyper. Status 3. sept: Tæt
på udsolgt fredag. Følg med på hjemmesiden og facebook.

Unge-billetter (7-17)
Unge (7-17) skal bære ungearmbånd til enhver tid. Stoppes man af vagterne eller festival-medarbejdere på
festivalpladsen uden ungearmbånd bortvises man. Der kræves gyldigt billede ID ved indgangen (eller kopi af).
Alle som købte UNG-billet før 1. juni (købsdato står på billetten) og som er fyldt 18 siden den oprindelig dato (21.
august), skal medbringe deres unge-billet og gyldigt billede-ID (eller kopi af) og man får så voksen billet uden
meromkostning.
HUSK at der kræves billede ID ved indgangen (pas kørekort, eller fotokopi af pas sammen med sundhedskort). Du
bedes læse adgangsbestemmelserne

Festival-stole og andre løse genstande må ikke medbringes da de udgør en sikkerhedsrisiko. Der må ikke
medbringes barnevogne, klapstole og disse må ikke parkeres ved indgangen. Vi anbefaler ikke helt små børn på
pladsen. Læs venligst ordensreglementet. Der er 4.500m2 overdækkede arealer og ca. 2.500 siddepladser ved
bænke/borde til at hvile sig imellem koncerterne.
Betalingsmidler
Vi tager imod Danske betalingskort, VISA, Mastercard, kontaktløs, Apple Pay, Kontanter. Mobile pay kan kun
benyttes i informationen til køb af Barkort. Du kan ikke købe over beløbet eller hæve penge i barerne, der henvises
til info-vognen (max 500kr), køb i stedet barkort og spar 10% på drikkevarer.

Toiletter
Toiletterne findes bagest på pladsen og der er pissoir forrest og bagest på pladsen. HUSK at man kun må komme ting
i toilettet man selv først har spist, ellers så stopper du toiletterne (!!) – så brug venligst skraldespandene i stedet og
vis dermed hensyn til ”din/den næste” – på forhånd TAK!

Affald
Der er masser af skraldespande som tømmes løbende. Benyt venligst skraldespandene og hjælp os dermed med at
holde pladsen ren – og gør oplevelse bedre for alle gæster på pladsen – på forhånd TAK!

Mad & Drikke
Der er madboder bagest på pladsen for enden af de store Mastetelt, og forrest på pladsen til højre for scenen finder
du de lokale ”Simpel”, Torvets Pølsevogn og Okkels is.
Madboder/madudvalg:
Umami Burger (fås også gluten- og laktosefri)
Veggie burger (fås også gluten- og laktosefri)
Menu med fritter
Flæskestegs Sandwich (fås også gluten- og laktosefri)
Fish n Chips (laktosefri)
Falafel
Fritter
Steak Sandwich
Hummer Sandwich
Salat med røget laks, syltede rødløg og rejer (glutenfri)
Caviar
Festival Pølse
Hotdogs
Du må ikke medbringe mad og drikkevarer. Læs venligst ordensreglementet og adgangsbestemmelserne.
Hvis du lider af fødevareallergi, kan du medbringe en lægeerklæring og henvende dig til Indgangschefen eller
Vagtchefen for at få dispensation til at medbringe madvarer til personligt brug.
Barer
Øl, drinks, friskpresset ”juice” bar, cocktails, vin og champagne. Her tilbydes specielle vine som bl.a. Flor De Pingus,
PSI, Meursault og masser af bobler - også som Magnum, Jeroboam (3 liter) og Methusalem (6 liter). Og vi byder
PURE SHOTS, Danmarks bedste leverandør af shots velkommen som ny partner.
Glemte sager
I festivalens åbningstid bedes du henvende dig i Informationen (intet telefonnummer).
Søndag efter event kan du henvende dig på festivalpladsen kl.12-15 og spørge medarbejderne på
pladsen/festivalkontoret (intet telefonnummer). Alt, som vi finder under oprydning, bliver afleveret på
Politistationen i Silkeborg senest onsdag den 15. september.
Historietime
Ved ”Danmarks Største Vejfest” den 10. september 2016 (byens største koncert nogensinde), var der 20.000
publikummer, som festede i høj sol og 25 graders varme på Cirkuspladsen. Denne gang er festen begrænset til
10.000 pr. dag. VEJRSUDSIGTEN er igen fremragende blot en uge før festivalstart, men hvis vejret for én gangs skyld
skulle "drille en smule", er der 4.500 m2 overdækkede arealer. Der er 2.500 siddepladser (bænke/borde), så man kan
hvile benene imellem koncertere, mens man smører stemmebåndet.
Livemusikken og fadøllene er tilbage, og efter 2 sæsoner uden festival, glæder vi os helt ubeskriveligt til at feste for
og med jeg igen.

Med venlig hilsen,
Silkeborg Musik og Kultur Events

