OULU SINFONIAN VINKIT
KAIKUKORTIN KÄYTTÄJILLE
KONSERTTILIPPU – MISTÄ JA MILLOIN?
Hankkimalla lippusi ajoissa varmistat mieluisan paikan ja
säästyt jonottamiselta konsertti-iltana. Kaikukorttiliput on
noudettava etukäteen Oulu10-asiakaspalvelupisteestä.
NARIKKA JA KÄSIOHJELMA
Kaikukorttia näyttämällä narikka on maksuton ja myös
käsiohjelman saa veloituksetta narikkahenkilökunnalta.
SAANKO KUVATA MATKAPUHELIMELLANI KONSERTIN AIKANA?
Sulje tai aseta lentokonetila päälle kaikista elektronisista
laitteista. Konsertin kuvaaminen ja taltiointi ovat
tekijänoikeuslain nojalla kielletty – näin varmistat
myös muun yleisön sekä esiintyjien häiriöttömän
konserttielämyksen.
VÄLIAIKA
Väliaika kestää noin 20 minuuttia. Ravintola Preludi
palvelee tuntia ennen konserttia ja on auki tapahtuman
loppuun saakka – myös Jälkikaiun aikaan. Maksuksi
käy käteinen ja yleisimmät maksukortit. Tarjottavat on
mahdollista tilata ja maksaa etukäteen. Vesipiste sijaitsee
narikan vasemmassa laidassa. Vessat löydät parvelle
vievien portaiden keskivaiheilta. Inva-WC sijaitsee narikan
vieressä.
MILLOIN KUULUU TAPUTTAA?
Teoksissa voi olla useampi osa ja suosionosoitusten vuoro
on viimeisen osan jälkeen. Jos olet epävarma, milloin
kappale loppuu, odota hetki ja aloita aplodisi hieman
jälkijunassa.

ONKO SALISSA PYÖRÄTUOLIPAIKKOJA?
Madetojan salista löytyy kuusi pyörätuolipaikkaa.
Ilmoitathan kuitenkin pyörätuolilla liikkuvasta
konserttivieraasta jo lippuvarauksen yhteydessä. Saattaja
pääsee konserttiin veloituksetta. Huomioithan, ettei
Madetojan salin parvelle ole hissiä.
OVATKO LAPSET TERVETULLEITA KONSERTTIIN?
Vauvat ja alle 5-vuotiaat ovat tervetulleita
perhekonsertteihimme. Iltakonsertissa pienten lasten voi
olla vaikeaa keskittyä ja pysyä aloillaan. Varaamalla
istumapaikkanne rivin reunasta, voitte tarvittaessa
poistua salista mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen.
MITEN PUKEUDUN SINFONIAKONSERTTIIN?
Pukeutuminen on vapaamuotoista. Siistit arkivaatteet
sopivat viikolla järjestettävään konserttiin, mutta
halutessasi voit pukeutua juhlavamminkin. Hajusteita tulisi
tosin käyttää maltillisesti tai ei ollenkaan.
KANNATTAAKO SAAPUA PAIKALLE OMALLA AUTOLLA?
Parkkipaikat ovat vähissä, joten varminta paikalle on
saapua linja-autolla, pyörällä tai kävellen.
MITÄ JOS MYÖHÄSTYN KONSERTISTA?
Saapumalla ajoissa paikalle ehdit virittäytyä tunnelmaan,
tervehtiä tuttavia ja etsiä paikkasi konserttisalista.
Konsertit alkavat ilmoitettuna ajankohtana ja salin ovet
sulkeutuvat tuolloin. Myöhästymällä häiritset muuta
yleisöä ja esiintyjiä, siksi myöhästyneet päästetäänkin
sisään vasta aplodien aikana. Jos paikkasi on rivin keskellä,
valitse reunasta lähin vapaa paikka ja vaihda oikealle
paikallesi väliajalla.
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