Informasjon i forbindelse med gjennomføring
av forestillinger på City Scene
Her er finner du viktig informasjon om smittevern samt praktisk informasjon om ditt besøk på City
Scene. Ring oss gjerne dersom det skulle være noen spørsmål.

Hvor mange publikummere blir det på forestillingen?
-Vi følger myndighetenes retningslinjer og vil maksimalt selge 150/ 170 (fra 12 okt.) billetter
pr forestilling. Vi selger bare det som er ledig opp til 170 plasser. Salen vår tar normalt 350
personer.
Hva skjer med plassene/billettene dine?
- Pga myndighetenes krav til avstand, er vi nødt til å plassere alle som har kjøpt billetter
manuelt på hver forestilling. Billetter vil derfor bli solgt uten nummerering. Plasshenvisning
får dere ved inngangen til City Scene.
NB! For alle gjelder følgende: Vi plasserer alle på samme bestilling samlet.
Når må du møte opp?
Vi åpner scenen 45 minutter før forestilling og anbefaler alle å møte opp så tidlig som mulig!
Vi ønsker også å anbefale vår restaurant City Bar & Spiseri før og etter forestillingen. For
dere som skal på forestilling etter et restaurantbesøk er det muligheter for å henge fra seg når
dere ankommer restauranten (spør vår kelnere).
Informasjon om smittevern på City Scene;
VI TAR DIN OG VÅR SIKKERHET PÅ ALVOR!
City Scene har innført en rekke tiltak for å forebygge smitte både for ansatte og gjester. Når
du besøker oss er det viktig at du følger anvisning fra personalet, samt skilter og merking.
Vi slipper inn publikum i puljer fra inngangen i gågata slik at vi får minst mulig køer i billettinngang og garderobe.
Vi rengjør regelmessig alle berøringspunkter.
Husk god håndhygiene og hold minst 1 meter avstand til andre gjester.
Vær ekstra oppmerksom ved inngangen til teateret, toalettkøer og når du setter deg i salen.
Har du symptomer på covid-19 må du holde deg hjemme.
Hold deg oppdatert og les mere om symptomer på fhi.no

VELKOMMEN TIL CITY SCENE

