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Mail med praktisk info omkring Rander´p Rocks. 
 
Kære deltager – tak fordi du har valgt at tilbringe en aften sammen med os i musikkens tegn. Det 
er første gang, vi afholder denne lille minifestival, men vi vil gøre vores til, at vi alle kan få en 
hyggelig aften. Vi håber, at du som billetkøber giver denne info videre til dem, du har købt billet til 
og skal følges med.  
 
Parkering 
Der vil være skiltet til 2 steder, hvor man kan parkere, så man forstyrrer trafikken mindst muligt. 
Adressen man kan sigte efter er Randerup 29, 6261 Bredebro eller Randerup 10, 6261 Bredebro. 
Der vil være opsat markeringer som viser hvorledes parkering skal foregå – parkering er gratis. Dog 
kan regn påvirke om der skal parkeres andre steder – hold øje med P-skiltene. 
Parkering i Forsamlingsgårdens gård er kun for gangbesværede og de optrædende kunstnere.  
 
Program 
Dørene åbnes kl. 16.00 og aftenen slutter kl. 22.00. Første koncert starter kl. 16,30. Spisepause kl. 
18,30 til 19,30. 
De optrædende er Jonathan Andersen, Kasper Buch, Mads Langelund og 4U2Denmark. 
 
Adgang 
Der skal forevises gyldig Corona pas/test ved indgang. Har man ikke det, er der ingen adgang. 
Kommer der uanmeldt inspektion, er det os der får bøde, og dermed forsvinder det økonomiske 
grundlag for Rander’p Rocks.  
Ved indgangen får man påsat et armbånd, som skal fremvises hver gang, man har været ude for 
området evt. for toiletbesøg.  
 
Mad 
Vi serverer Bredebro Kros berømte Wienerschnitzel med klassisk tilbehør - denne servering er 
indeholdt i billetprisen. Har man allergi eller andet, der gør, man ikke kan spise denne ret, er man 
velkommen til at tage egen mad med. Vil man gerne have snacks undervejs, må man gerne selv 
tage det med også. DET ER FURBUDT AT TAGE EGEN DRIKKELSE MED AF ENHVER ART. 
 
Baren 
Kolde fadøl 0,4 l. 35 kr.   
Kølig rosé og hvidvin samt rødvin pr. fl. 100 kr.  
Coca Cola, Max, Fanta og Danskvand m. citrus 15 kr. 0,33 l  
1 kop kaffe + en kage 20 kr.  
 
Betaling 
Der kan betales med MobilePay og kontanter. Tag rigeligt med :O) 
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Hvordan sidder man 
Der opstilles 6 mands borde med tilhørende havestole i plastik. Du sidder på en plæne under åben 
himmel, så tjek vejrudsigten med hensyn til din påklædning. Tag evt. hynde/tæppe med til stolen.  
 
Er man flere 
Hvis jeres gruppe er på minimum 6 mand, og man vil sidde sammen, kan man sende en mail til 
randerp.rocks@gmail.com og skrive antal og det navn, bordet skal reserveres i. Så vil man kunne 
sidde sammen. Er i en gruppe på f.eks. 9 – kan der evt. komme til at sidde 3 andre ved bordet for 
at få bordene fyldt op.  
 
Håndsprit 
Der forefindes håndsprit på flere steder på pladsen.  
 
Toiletbesøg 
Damer: Toiletvogn i gården og 2 toiletter inde i forsamlingsgården. 
Herrer: Herretoilet i gården. 
Der forefindes ikke deciderede handicap toiletter.  
 
Pladsen 
Vi håber i alle vil hjælpe os med at holde pladsen pæn og ren ved at benytte de opstillede 
affaldsbeholdere. Vi sorterer, og der findes beholdere til: 

 plastikbægre/glas 
 madrester / organisk affald / snavset plastiktallerken / papir / servietter  
 sodavandsdåser   
 glas – vinflasker 

 
For at alle har det sjovt 
Vi håber, i respekterer andres ønske om at holde afstand og udvise ansvarlighed - også selv om der 
indtages alkohol.  
 
Vi glæder os til at se jer.  
 
 

Rander´p Rocks 
 
 


