Varmt välkommen till sommarens opera

TINTOMARA
Operan spelas på stora borggården under bar himmel, med svalor som medaktörer. Kom gärna i god tid;
det tar en stund att promenera från parkeringen/busshållplatsen upp till slottet.
•
•

Har du redan biljett gå direkt in på första borggården, den så kallade förborgen.
Vill du köpa eller hämta biljett finns operakassan under det första valvet öppen från 19:00.

Operan pågår mellan 20:00 – 22:45 (ca) med 25 minuters paus.
Vid händelse av skyfall måste vi bryta och ta paus. Föreställningen kan då komma att sluta senare.
Introduktion till föreställningen, för de som önskar
Klockan 19:20 börjar en frivillig introduktion i Slottskyrkan, som vi hoppas berikar din operakväll.
WC
Toalett finns till vänster på förborgen, efter operakassan men innan stora borggården.
Rullstol/permobil/rullator – egna stolar, fotstöd – barnvagnar – picknick-korgar och så vidare …
Har du köpt rullstolsplats; ge dig tillkänna så får du komma in på borggården före alla andra.
Rullatorer går bra att gå med till din plats, men sedan måste vi ställa dem längst bak.
Vi ber dig också vänligen att inte placera något i en gång utanför din stol.
Behöver du t.ex lägga upp en skadad fot: kontakta oss när du kommer så ordnar vi en lösning.
Om du vill ha med dig ett spädbarn, lämna vagnen hemma eller utanför. Hörselkåpor är att föredra. Och vi
ber dig att lämna borggården om ditt barn vaknar och stör föreställningen eller övrig publik.
Vi hjälper dig med allt. Men måste hålla gångarna fria för utrymning, annars får vi inte genomföra kvällen.
Hundar
Hundar får dessvärre inte gå på opera hos oss.
Kläder, filtar och paraplyn
Kom som du vill, men det är en utomhusopera och det kan bli riktigt kyligt på borggården. Vi har filtar att
låna, en per person. Regnar det sätter vi upp vårt segeldukstak. Paraplyet får dock fortsätta vara hopfällt.
Operan sjungs på svenska
Vi har dessvärre inte tekniska resurser för att ha textmaskin på borggården.
Operan sjungs på svenska och texten finns att hämta från vår hemsida för att läsa i förväg.
Mat och dryck i pausen
I pausen finns lättare förtäring att köpa (förbeställning görs när du kommer).
Transport/Hitta hit
Buss avgår från Lidköping Resecentrum:
tisdag, onsdag, fredag: 17:25 (ankomst 18:15)
lördagar: 18:20 (ankomst 19:10)
Tidigare bussar finns om du vill besöka slottet innan.
Buss tillbaka varje kväll kl 23:00 (ankomst 23:40)
Taxi Lidköping telefon 0510 - 220 80
Med bil är körtiden ca 30 min (24 km). Parkering kostar 30 kronor.

Än en gång välkommen till en operakväll på Läckö Slott!

