Sæsonstart i Hellerup Kammermusikforening
Vi er glade for atter at kunne åbne dørene for en børnekoncert.
Koncerten ”Musikalsk Tidsmaskine” afholdes søndag d. 27. september 2020 kl. 15.00-15.45
Den store ukrainske violinist og pædagog Alexandre Zapolski leder sit imponerende strygeorkester med 2530 dygtige unge violinister, bratschister og cellister, og Mathias Hammer guider os igennem rejsen.
Koncerter i en ”Coronatid”
Vi gør alt, for det skal føles trygt at gå til koncert i Hellerup Kammermusikforening.
Bestyrelsen følger retningslinjer der er givet af Kulturministeriet og Helleruplund Kirke, som
grundet Covid 19, tillader max 140 personer i kirkerummet.
Det betyder, at vi kun kan udbyde et begrænset antal billetter. Ved den første koncert, hvor vi har et stort
orkester vil der således kun blive udbudt 100 billetter.
Reservation af billetter
På hjemmesiden www.hkmf.dk findes yderligere info, samt link til Place-2-Book.
Indtil videre kan gæstebilletter ikke benyttes, lige som der ikke vil være salg af billetter ved indgangen.
Ankomst:
• Dørene åbnes ½ time før koncerten.
• I køen uden for kirken beder vi alle respektere afstandskrav på mindst 1 m.
• I våbenhuset må kun 5 personer opholde sig ad gangen
• Dåbsværelset er forbeholdt Foreningens kasserer, og de medlemmer som skal afhente
medlemskort o.lign. – sidedøren skal benyttes.
• Der er håndsprit til rådighed. Evt. masker må man selv medbringe.
Placering:
• Efter princippet ’please wait to be seated’ modtager vi jer enkeltvis eller parvis i døren, udleverer
eftermiddagens program, og fører jer til ledige pladser.
• Der kan ikke reserveres pladser til senere ankomst. Så vil en familie sidde sammen, så kom
samtidig!
• For at kunne holde den anbefalede afstand, vil der ikke som vanligt være plads til børnene på puder
på gulvet.
• Placering i kirken sker på hver anden bænkerække: 3 enkelt personer pr. række, et par + 2
enkeltpersoner eller 2 par. Små børn kan sidde på skødet, eller evt. stå på bænken. Voksne bedes
sidde ude til siderne, for ikke at blokere udsyn for børn bagved.
• Samme fordeling gælder for bænkene på bagvæggen og langs siderne.
• I sideskibene kan alle stole og mærkede bænke benyttes.
• Oppe i sidepulpiturerne må kun de mærkede stole benyttes.
• Vis venligst hensyn når I forlader kirken ad hovedindgangen og dørene i sideskibene.
I øvrigt:
• Kun toilettet i forbindelse med Våbenhuset kan benyttes. I bedes selv spritte af.
Vi er umådelig glade for med de nævnte restriktioner at kunne genoptage koncerterne i Hellerup
Kammermusikforening.
Vi håber på jeres forståelse og overbærenhed i denne usædvanlige situation, og forbeholder os ret til at
ændre på ovenstående retningslinjer uden forudgående varsel.

