Veel gestelde vragen
Wat kost het?
Voor mantelzorgers is het concert gratis! Per mantelzorger kunnen 2 gratis kaarten worden besteld
via www.pluzzorg.nl/classicnightconcert Of via het antwoordkaartje dat bij de uitnodiging zit.
Mantelzorgers kunnen naast de gratis kaarten extra betaalde kaarten bestellen.
Behalve mantelzorgers kunnen ook pluZ-pashouders en andere belangstellenden kaarten kopen.
-

Kaarten kosten € 10,00 voor pluZ-pashouders. Kaarten uitsluitend te bestellen via
www.annemariedejong.nl
Kaarten kosten € 17,50 voor niet pashouders. Uitsluitend te bestellen via
www.annemariedejong.nl
Kaarten aan de kassa (uitsluitend op 4 juni) kosten € 20,00.

Hoelang duurt het?
Aanvang: 20:00 uur
Eerste deel: 20:00 – 21:10 uur
Pauze van 21:10-21:30 uur
Tweede deel: 21:30 – 22:30 uur
Aansluitend Meet & Greet met een hapje en drankje (niet verplicht)
Wanneer ontvang ik de entreekaarten?
Bij aanmelding vóór 15 mei worden deze in week 21/22 per post thuis gestuurd. Bij aanmeldingen ná
15 mei, kunnen ze worden opgehaald bij de ingang van de kerk. Entreekaarten worden niet digitaal
verstuurd (zitten consumptiebonnen aan vast)
Hoeveel gratis consumpties?
Er zijn 2 gratis consumpties per persoon beschikbaar. Hiervoor dient men een consumptiekaartje in
te leveren, deze zitten vast aan de entreekaart. Er kunnen geen extra consumpties worden
besteld/afgerekend.
Waar kan ik parkeren?
- Parkeergarage Hoeksterend. Hoeksterpad 3, 8911 JV Leeuwarden. Vanuit de parkeergarage
is het 5 minuten lopen naar de kerk.
- Naast de kerk is een klein (betaald) parkeerterrein, dit staat vermoedelijk snel vol. Dus wij
adviseren u om de auto in de parkeergarage neer te zetten.
Vanaf hoe laat is de kerk geopend?
De kerk is vanaf 19:15 geopend.
Ik ben slecht ter been, hoe kom ik in de kerk?
Mensen die slecht ter been zijn, kunnen voor de ingang van de kerk worden gebracht. U kunt de auto
daarna in de parkeergarage zetten. Er zijn vrijwilligers aanwezig om mensen naar hun plaats te
begeleiden.
Kunnen rollators en (elektrische) rolstoelen mee naar binnen?
Ja deze kunnen mee naar binnen.

Kunnen scootmobiels mee naar binnen?
Nee, de scootmobiel kan niet mee naar binnen en moet buiten geparkeerd worden. Er zijn 2
rolstoelen beschikbaar om mensen vanuit de scootmobiel de kerk in te brengen. Dit wordt gedaan
door vrijwilligers.
Waar zijn de toiletten?
Zijn in de kerk aanwezig.
Is er een garderobe?
Deze is niet aanwezig! Jas in de auto laten of meenemen in de kerk.
Hoe zien de zitplaatsen er uit?
Er zijn kerkbanken, neem eventueel een kussentje mee. Er is een vrije zit.

