
 Frågor     och     svar     Tidernas     vinterfest 

 Frågor     om     evenemanget 

 Fråga:     Finns     det     en     rekommenderad     åldersgräns?     (tex      för     barn) 

 Svar:     Det     är     en     familjefest,     så     vi     har     inga     åldersgränser. 

 Fråga:     Vad     menas     med     begränsat     antal     platser? 

 Svar:     Festen     är     utformad     som     en     historievandring     med     olika     scener,     och     det     finns 

 inga     läktare     på     plats     vilket     gör     att     det     är     ett     begränsat     antal     personer     som 

 kommer     kunna     se     bra     (vi     räknar     med     ca     500     personer).     Men     samtidigt     kommer 

 olika     besökare     vara     nära     de     olika     scenerna     vid     olika     tillfällen     och     alla     kommer 

 kunna     njuta     av     miljöerna     och     musiken! 

 Fråga:     Är     det     sittplatser     eller     står     man? 

 Svar:     Det     kommer     inte     finnas     några     sittplatser     på     plats.     Ta     med     en     pall     eller 

 fällstol     om     du     vill     sitta,     men     annars     är     det     ståplatser     som     gäller. 

 Fråga:     Finns     det     toaletter     på     plats? 

 Svar:     Ja 

 Fråga:     Finns     det     mat     och     dryck     till     försäljning     i     området? 

 Svar:     Vi     kommer     servera     varm     saft     vid     feststarten     och     varm     soppa     lite     längre     fram 

 under     historievandringen,     utan     kostnad.     Dessutom     kommer     försäljning     av 

 enklare     förtäring     (snacks     mm)     erbjudas. 

 Fråga:     Hur     lång     är     föreställningen? 

 Svar:     Cirka     två     timmar. 

 Fråga:     Får     man     ta     med     sig     husdjur? 

 Svar:     Ja 

 Fråga:     Får     man     filma     och     ta     bilder? 

 Svar:     Ja 

 Fråga:     Vilket     väder     innebär     att     ni     behöver     ställa     in? 

 Svar:     Vi     ställer     in     om     det     blir     snöstorm.     Håll     utkik     på     information     på     Facebook, 

 se     Stallarholmens     Nätverks     facebookevent. 

 Fråga:     Är     det     bara     ett     tillfälle     eller     finns     det     chans     att     få     se     hela     eller     delar     igen? 

 Svar:     Bara     ett     tillfälle. 

 Frågor     om     tillgänglighet 

 Fråga:     Är     platsen     tillgänglig     för     rullstolar     etc? 

 Svar:     Ja 
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 Fråga:     Finns     det     parkeringar     i     närheten?     Och     vad     gäller     för     dem? 

 Svar:     Ja.     Se     särskild     karta     som     publiceras     2     januari     på 

 www.stallarholmen.info/gora/tidernas-vinterfest/  och     facebook-eventet: 

 fb.me/e/2eVA9VRh2 

 Fråga:     Är     det     stark     volym? 

 Svar:     Nej 

 Fråga:     Hur     långt     behöver     man     gå? 

 Svar:     Festens     aktiviteter     spänner     över     ett     område     på     500     meter. 

 Fråga:     Finns     det     tillgång     till     hörslinga? 

 Svar:     Nej 

 Andra     typer     av     frågor 

 Fråga:     Vem     är     ansvarig     om     det     händer     något? 

 Svar:     Den     säkerhetsansvariga     från     Stallarholmens     nätverk. 

 För     mer     info     hör     av     dig     till     projektledare     Stefan     Seidel,     e-post: 

 stefan.seidel@stallarholmen.info  ,     070-285     10     25 
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