
DE MEST TYPISKE SPØRGSMÅL: 

Hvor mange må man være i bilen af gangen til arrangementer? 
Maks. 5 personer. 

Hvordan hører man lyden fra showet? 
Lyden fra scenen udsendes i stereolyd over FM radiofrekvens. Du kan lytte til showet over en FM-
radio i bilen eller medbringe en bærbar FM-radio. 

Det eneste du skal sørge for at vide er, hvordan du indstiller frekvensen på din radio, inden du 
ankommer. Vi har jo af gode grunde ikke mulighed for at hjælpe med indstillingen.  

Frekvensen bliver oplyst ved indkørsel til pladsen. 

Hvornår åbnes pladsen / hvordan ved man, hvor man skal parkere? 
Indkørsel til området foregår efter ‘først til mølle’ princippet 60 min før showstart. Dog vil der være 
vagter, der anviser dig din plads. Vagterne vil ligeledes guide dig ud, når koncerten er slut. Vi vil 
derfor bede dig udvise tålmodighed. 
Høje biler, som SUV’er og evt. høje handicap biler vil dog blive placeret på de bagerste rækker, så 
de ikke tager udsynet fra mindre biler. 

Må man deltage i arrangementer i større køretøjer såsom SUV? 
Man kan godt komme i en SUV, man vil dog blive placeret på de bagerste rækker, så de ikke tager 
udsynet fra mindre biler. 
Større køretøjer end SUV’er kan ikke deltage, undtaget handicapbusser 

Hvordan er toiletforholdene? 
Grundet COVID19, så er der ingen toiletforhold til publikum – Så husk, at du får tisset af inden du 
kommer til koncerten. 

Kan jeg købe mad og drikkevarer? 
Det er muligt at tilkøbe en picnickurv her på billetsalg.dk, som udleveres ved ankomst. Der vil også 
være mulighed for at købe drikkevare på pladsen, dog modtager vi KUN betaling via MobilePay. 

Må man have tændt lystet på sin bil? 
Lyset på bilen skal være slukket. I regnvejr er det dog tilladt at have positionslyset tændt, da mange 
biler er nød til at have tænding på for at kunne bruge vinduesviskerne. 

Må man have sin bil i tomgang? 
Nej vi skal følge regulativet for tomgangskørsel for Slagelse Kommune, så bilerne må IKKE køre i 
tomgang under forestillingen. 



Kan jeg sidde uden for min bil, i græsplæne stole, på et tæppe eller på 
taget? 
Grundet COVID19 SKAL du blive i din bil. Andet medfører bortvisning, da det er i strid med 
lovgivningen. 

Har du brug for hjælp dyt og tænd katastrofeblinket. Så kommer vi og hjælper dig. 

Må jeg ryge under koncerten? 
Du bestemmer selv om du vil ryge i din bil. Vi beder dig blot om ikke at smide skodderne ud af 
vinduet 

Kan man købe billetter på pladsen? 
Ja det er muligt at købe billetter ved ankomst, hvis der er ledige pladser. Dog modtager vi KUN 
penge via MobilePay. 

Hvordan finder du vej til Drive In koncert pladsen? 
Adressen er Tjæreby Forsamlingshus, Næstved Landevej 220, 4230 Skælskør. 

 


