
i TRAFIK INFO

X FACTOR FINALEN
FREDAG DEN 31. MARTS 2023

I BIL
Vi anbefaler at du kommer i god 
tid for at finde en parkerings-
plads. På kortet nedenfor ses mu-
lige parkeringspladser i nærheden 
af Arena Randers. Hvis muligt, så 
lad bilen stå hjemme og benyt de 
offentlige transportmuligheder.

PÅ CYKEL
Ankommer du på cykel opfordres 
du til at benytte cykelparkeringen, 
der er placeret ud fra indgang B 
mod den store parkeringsplads 
foran Arena Randers . Indkørsel 
fra Fyensgade.

OFFENTLIG TRANSPORT
Randers Station er beliggende 
500 m fra Arena Randers

Bybus nr. 3 & nr. 21 kan tages fra 
stoppested Randers st./Vesterga-
de til Arena Randers ved stoppe-
stedet Arena Randers/Sjællands-
gade

Randers C er beliggende 1,5 km. 
fra Arena Randers.
Rutebil nr. 62/73/231 kan tages 
fra Randers Busterminal og 
direkte til Arena Randers. 
Stoppested Arena Randers/

Viborgvej
Bybus nr. 3/21 kan tages fra 
Randers Busterterminal direkte til 
Arena Randers.
Stoppested Arena Randers/Sjæl-
landsgade

MED TAXA 
Der er taxa holdepladser ved 
indgang A. 
Randers taxa kan bestilles på 
8711 3030.

LADESTANDERE TIL EL-BILER
Der er 3 ladestandere på P1.
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i PRAKTISK INFORMATION

X FACTOR FINALEN
FREDAG DEN 31. MARTS 2023

Vi glæder os til at byde dig velkommen, og vil herunder give dig nogle tips og praktiske informationer, så 
din aften kan blive så god som overhovedet muligt. Del gerne nedenstående med din(e) ledsager(e). 
 
Tag denne praktisk info med til showet - så er du godt forberedt

FORVENTET TIDSPLAN

Kl. 18.00 - Dørene åbnes
Kl. 19.30 - Dørene lukker - kom i god tid
Kl. 20.00 – Showstart
Kl. 22.30 – forventet slut (ca. tidspunkt)

Alle tider er cirka tider og kan ændres uden 
varsel.

KOM I GOD TID

Vi er mange mennesker, der skal til samme 
show denne aften, og du skal være opmærk-
som på, at det måske kan tage en time eller 
længere at komme ind til jeres pladser. 
Så for at undgå at gå glip af showet opfordrer 
vi alle til at møde op i god tid, så I i ro og mag 
kan finde på plads inden showets start. 

BILLETKONTROL
Venligst hav din billet klar til scanning 
enten på telefon eller på papir. 
Tjek din indgang på billetten. Hvis I 
har billetter på papir, sørg for at dele 
billetterne ud – hver enkelt person 
skanner den nemlig selv igennem ved 
indgangen. 

GARDEROBE
Af sikkerhedsmæssige årsager bedes 
alle gæster benytte garderoben til 
frakker og større tasker. Prisen er 
30,- og der kan betales med kontan-
ter og MobilePay

MAD OG DRIKKE
Der kan købes drikkevarer og snacks 
i foyeren ved indgang A, hvor der 
kan betales med kontanter, kort og 
MobilePay. 
JOE & THE JUICE Food Truck vil være 
at finde udenfor Indgang E, som vil 
have åbent før og efter X Factor fina-
len. Der vil kunne købes friske juice, 
lækre sandwich samt kaffe, hvor der 
kan betales med kort eller kontanter. 

FORBUD
Hvad må jeg/må jeg ikke medbringe 
til showet
Det er tilladt at medbringe kikkert og 
mobiltelefon. 

Det er IKKE tilladt at medbringe føl-
gende i Arena Randers:
Fyrværkeri, professionelt kamera/
fotoudstyr, videoudstyr, lydoptagere, 
selfiesticks, iPads, laserpenne, små 
laserpointers, bannere, paraplyer, 
klapstole, skamler mv., dyr, drik-
kevarer (emballage underordnet), 
madvarer, kufferter, store tasker og 
rygsække. Der vil IKKE være mulig-
hed for at opbevare disse genstande, 
hvis medbragt.

For at undgå ærgrelse og unødven-
dig ventetid for dig selv og de øvrige 
gæster, så undlad at medbringe disse 
ting til showet. Der vil være kropsvisi-
tation ved indgangen. 

SIKKERHED
Sikkerhed er som altid vores højeste 
prioritet. Sikkerhedspersonale er 
standard ved alle vores shows. De er 
der for din sikkerhed og til hjælp og 
assistance for alle gæster. 
Vi beder om at du som publikum ikke 
medbringer unødvendige genstande, 
og at du hjælper vores personale 
med at gøre ind- og udgang så gnid-
ningsløs som muligt. 
Vi opfordrer alle til at passe på hin-
anden, til at holde øje med alt hvad 
der kan give anledning til bekymring, 

samt undgå at skabe panik og utryg-
hed. 

RYGEFORBUD
Der er rygeforbud i hele Arena 
Randers på toiletter, på gange samt 
i indgangsarealet. Overtrædelse 
medfører øjeblikkelig bortvisning. Vi 
henviser til udendørs rygeområde ved 
hovedindgangen, dog kun i pausen 
under showet.

TAG HENSYN TIL HINANDEN
For at vi allesammen kan få den 
bedst mulige oplevelse, opfordrer vi 
til at tage hensyn til hinanden under 
hele arrangementet, og at undgå 
generende eller farlig adfærd. 

Bemærk, at der kan være begrænset 
udsyn på grund af TV-produktionen.

Rigtig god fornøjelse!
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