Informatie Scratch Muziekdagen Leiden

februari 2019

LEES DE INHOUD VOLLEDIG EN ZORGVULDIG!!!
Onderaan dit informatieblad staat een plattegrond met looproutes, (nood-)uitgangen,
locatie toiletten, verkoop- en uitgiftepunten en andere belangrijke zaken.
VEILIGHEID
Instructies van beveiligingsfunctionarissen (herkenbaar aan hun uniform) moeten in alle gevallen worden
opgevolgd.
Gevulde bekertjes mogen niet meegenomen worden op de tribunes!
Het orkestpodium is alleen voor orkestleden en is ten strengste verboden voor koorleden. Instrumenten
zijn kwetsbaar en kostbaar, geef daarom de orkestleden in de pauzes alle ruimte.
Roken mag alleen buiten, daar staan asbakken/emmers met zand voor peuken.
Het is voor deelnemers VERBODEN om onder de tribunes te komen. Iemand van de Scratchorganisatie kan
je helpen.

EIGENDOMMEN

Tijdens de dagen worden gevonden
voorwerpen bewaard bij de informatiebalie.
Tot 1 maand na de Scratch via Roos Cremers
telefoonnummer 071-5616898.
De garderobes onder de deelnemerstribunes
zijn 's avonds alleen voor bezoekers.
Deelnemers moeten ’s avonds de garderobe in
het koor (achter de grote tribune) gebruiken.
Voor oproepen aan personen, aanvragen voor
meerijden, etc. kan gebruik worden gemaakt van
het mededelingenbord naast de sopraantribune. Daar kan ook aan muziek gerelateerde
info worden neergelegd.

ETEN EN DRINKEN
Consumptiemunten voor koffie, thee en
snoepgoed zijn verkrijgbaar in de pauzes en
kosten € 0,50 per stuk. Koffie/thee kost 3
muntjes (€ 1,50). Muntjes zijn uitsluitend
verkrijgbaar tegen contante betaling. Bij de
informatiebalie kan geld worden gepind.
De munten zijn de gehele dag én alle
Scratchdagen geldig. Munten worden niet
teruggenomen. De munten zijn alleen geldig in
de kerk en niet bij het diner.
Heb je een lunch besteld: deze wordt
geserveerd aan de westzijde van de kerk. Route
naar de lunchuitgifte: onder de sopraantribune
door, langs de Scratchtoko en de Vriendenbalie
en vervolgens onder de publiekstribune door.
Het Scratchdiner (indien besteld) is op locatie:
restaurant Buddhas, Botermarkt 20.
Zie voor de route van en naar de Pieterskerk
informatie onderaan dit formulier.

SOCIAL MEDIA

Twitter: volgen via @scratchleiden
Facebook: via facebook.com/scratchleiden
Instagram: via scratchleiden

’S AVONDS EN ACHTERAF

Gebruik bij het concert ’s avonds de ingang voor
deelnemers en houd je deelnamebewijs gereed.

BUSJES NAAR HAAGWEG PARKEERTERREIN
Van en naar de Haagweg rijden pendelbusjes. Na
afloop van het concert staan de busjes op het
“Gerecht”: uit de kerk linksaf, eerste straat
rechts en vervolgens links aanhouden.
Na 22.45 uur kun je bellen voor een busje: 0715120071.
Uitrijkaarten voor de Haagweg kunnen bij de
informatiebalie tegen een gereduceerd tarief van
€ 10,00 worden gekocht.

BLADMUZIEK

Bladmuziek (en aanvullingen) zijn te koop bij de
Muziekbalie tegenover de entree.
Bladmuziek orkest moet na het concert worden
ingeleverd bij het dirigentenpodium.

ENQUÊTE

Na de Scratch ontvang je via de mail van ons een
uitnodiging om online de enquête in te vullen.
Wij stellen je mening zeer op prijs!

SCRATCH COMITÉ

Wil je dit fantastische evenement ook in de
toekomst meemaken? Kom dan ons comité
versterken! Spreek één van de leden van het
comité aan of kijk voor verdere informatie op
https://www.scratchleiden.nl/organisatie.
Je kunt ook je gegevens achterlaten in de
enquête, dan nemen wij na de Scratchdagen
contact met je op.

VRIENDEN VAN DE SCRATCH

Je kunt de Scratch ook helpen door Vriend van
de Scratch te worden. Je steunt hiermee de
volledig door vrijwilligers georganiseerde Scratch
Muziekdagen Leiden. Vrienden van de Scratch
ontvangen korting op de deelname en als je
Vriend wordt tijdens de Scratchdagen ontvang je
een presentje. Zie hiervoor
https://www.scratchleiden.nl/vrienden

Last but not least: wij wensen u veel plezier vandaag

