Endelig kan vi lukke dørene op til en ny sæson, som bliver lidt anderledes end den plejer for at mindske
risikoen for covid-19 smitte.
På Kroen har vi gennemgået myndighedernes retningslinjer omhyggeligt og indrettet os, så vi kan holde
afstand og skabe tryghed blandt publikum.
Vi stoler så på, at I som publikum hjælper ved at følge vores vejledninger og de generelle råd om at holde
afstand, spritte af mv, så vi alle får nogle gode oplevelser.
Begrænset plads
Der må højst være en person pr. 2 kvm gulvplads, så til koncerter og foredrag er der kun siddeplads til 84
publikummer i salen. Hvis der skal kunne danses, er det endnu færre.
Før starten og i pausen er caféen åben, men der må kun sidde 56 personer i Krostuen og Driverhuset, så
hvis der ikke er en ledig stol, må I tage jeres kaffe, vin eller øl med ind til jeres plads i salen.
Ved arrangementer med spisning sælger vi kun 56 spisebilletter.
Køb billet i forvejen
På grund af den begrænsede plads anbefaler vi, at I køber billet i forvejen på Kroens hjemmeside
www.noedebo-kro.dk. Det gælder også jer, der har årskort. Vi kan ikke garantere, at der er plads, hvis I
bare møder op ved indgangen.
Skulle I blive forhindret, beder vi jer om at sende en mail til kultur@noedebo-kro.dk, så vi kan give pladsen
til en anden.
Kom i god tid
Der bliver åbnet til salen og caféen en time før arrangementets start, og for at der ikke skal opstå kø ved
indgangen, anbefaler vi, at I kommer i god tid og finder jeres plads i salen.
Vi er nødt til at holde garderoben i kælderen lukket, men der vil være en tom plads ved siden af jeres stol i
salen, hvor I kan lægge overtøjet.
Der bliver billetkontrol ved hovedindgangen til Kroen. I der kommer sammen, kan sidde sammen i salen,
men I må så også ankomme samtidig eller vente på hinanden udenfor.
Nyd det!
I glæder jer sikkert ligesom os til igen af få store oplevelser på Kroen. Trods covid-19 kan det lade sig gøre
ved fælles hjælp.
På gensyn til den nye sæson på Nødebo Kro
Kulturudvalget

