
Praktisk information Drakamöllan Operafestival

Arrangemanget försiggår utomhus. Föreställningarna äger rum i vår operabacke bakom 
gårdshotellet. Scenen har tak och föreställningarna genomförs oavsett väderlek.

Alla är välkomna att ta med egen stol. Det går också bra att ta med egen picknick att äta i 
operabacken. 

Större barn är välkomna vi ber er att lämna de små barnen hemma. Det är svårt för små barn att 
sitta stilla och barn som springer runt är mycket störande både för våra sångare och musiker och 
för andra i publiken.  

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. Personer med behov 
av assistans har möjlighet att köra ända fram till gården för urstigning. Maila oss på 
info@drakamollan.com så utfärdar vi ett tillstånd som man kan visa våra parkeringsvakter.  

Mat och Dryck 

Folkligt och festligt blir det inte bara i operabacken utan också på gårdstunet när många passar 
på att njuta av vår Operalåda före föreställningarna. Årets Operalåda är en frasig pirog som 
serveras ljummen tillsammans med en stor sallad med vårens alla primörer. Det kommer att finns
två sorters piroger, en med lax och en vegetarisk. . Pris 275 Sek. I priset ingår också en flaska 
vatten och kaffe på maten. Vi börjar serveringen två timmar innan föreställningarna. 

Födelsedagstårta i pausen

I år fyller Drakamöllan Gårdshotell 25 år. Det passar vi på att fira under Operafestivalen. I pausen 
bjuder vi alla på kaffe/te och tårta i operabacken. 

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
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