
VIKTIG INFO TILL KVÄLLENS GÄSTER  

Välkommen till Helsingborg Arena och Weeping Willows 

  

Nedan finner du praktisk information inför evenemanget. 

  

HÅLLTIDER 

18.00 Insläpp i foajén 

18.00 Insläpp terrass 

18.45 Insläpp salongen 

19.30 Showstart 

21.00 Showen slut 

Alla tider är cirkatider 

  

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 

Kom i god tid. Observera att inga ytterkläder får tas med in på parkett på denna föreställning. 

  

PARKERING OCH KOMMUNIKATIONER 

Busshållplatsen närmst Arenan heter ”Olympia” och bussar som stannar där är stadsbuss nr 6 och 

regionbussar 10, 220, 230, 506 och 520. Det finns en parkering i anslutning till Arenan, följ 

skyltningen mot Evenemangsparkering Norr och Evenemangsparkering söder. 

Läs mer om parkering på Arenaområdet. 

  

KIOSKER OCH SERVERING 

Till denna konsert kommer det finnas både kiosk och barförsäljning runt om i Arenan. Det finns bar 

både i foajén och på plan två i restaurangen. 



  

MATGÄSTER 

Innan showen kan ni boka bord i restaurangen. 

  

FOTOGRAFERING 

Professionella systemkameror och ljudupptagning är inte tillåtet. Du kan ta bilder med din mobiltelefon 

om du önskar. 

  

BANKOMAT 

Det finns inte någon bankomat inne på Arenan, men det går bra att betala med kort. 

  

BILJETTER 

Alla måste ha en giltig biljett för att komma in i Arenan. Om du köpt via webben, glöm inte att skriva ut 

biljetterna! Det finns inte möjlighet att göra det på plats. Biljettkassan finns i direkt anslutning till 

huvudentrén. 

  

TILLGÄNGLIGHET 

Personer med funktionsnedsättning kommer in genom samma entré som övrig publik. In till vänster i 

huvudentrén ligger sedan hiss upp till andra våningen där läktare och rullstolsterrass ligger. På grund 

av utrymningsskäl kan rullstolar endast stå på utmärkta rullstolsplatser. 

En ledsagare går med gratis på samma biljett. 

 

VÄRDAR PÅ PLATS 

Vi hjälper dig gärna direkt på plats. Kontakta någon av våra evenemangsvärdar/-värdinnor om du har 

några frågor eller upplever några problem. 

  



GARDEROB 

Vi har våra garderober i  huvudfoajén placerade på båda sidorna av foajén. Vi tar både kort och 

kontant. Observera att inga ytterkläder får tas med in på parkett på denna föreställning. 

  

Vi ses på Helsingborg Arena! 

 


