Praktisk information 2020
Allt försiggår utomhus
Föreställningen äger rum utomhus på gårdstunet. Scenen har tak och föreställningen genomförs
oavsett väderlek. Nytt för i år är att man INTE behöver ta med en egen stol.
Större barn är välkomna men i sommar ber vi er att lämna de små barnen hemma. Det är svårt för
små barn att sitta stilla och barn som springer runt kommer att vara mycket störande när vi alla sitter
på ett begränsat utrymme. Av samma skäl är hundar och andra husdjur är inte välkomna.
Transport och Parkering
Det går bra att komma till Drakamöllan med buss. Närmaste busshållplats är Maglehems Sockenväg
och därifrån är det ca 800 meter till gården. Information om tidtabell mm finns på
www.skanetrafiken.se
Kostnadsfri parkering finns i anslutning till gården. Eftersom vi välkomnar endast 300 personer till
årets konsert kommer det att finns gott om parkeringsplatser men färre antal vakter.
Personer med behov av assistans har möjlighet att köra ända fram till gården för urstigning. Vi
uppskattar att få information om detta så att vi kan meddela våra parkeringsvakter.
Mat och Dryck
I sommar dukar vi fram en midsommarbuffé före konserten med allt från Branteviks sill till sparris,
vår klassiska tomattarte, sallader, pajer, rostbiff, lax och andra godsaker. Pris inkl kaffe Skr 250. I
baren kommer alla typer av drycker att finnas till försäljning. I pausen serveras kaffe och kaka
vilket ingår i biljettpriset. De som önskar ha med sig egen picknick är välkomna att äta den i
backarna men inte inne på gården.
Biljettförsäljning
I år kan man inte vara säker på att kunna köpa biljetter i anslutning till föreställningen eftersom
antalet platser är begränsat till 300.
OBSERVERA!
BILJETTER KAN INTE ÅTERLÄMNAS MEN KAN ÖVERLÅTAS TILL ANNAN
PERSON
För ytterligare frågor kontakta Ingalill Thorsell på telefon 044-35 10 16 eller
info@drakamollan.com

