AMARANTHE – THE HELIX WORLD TOUR + Special Guests
16.2.2019 Helsingin Jäähallilla
Tietoa konserttipäivän käytännön järjestelyistä – Tervetuloa konserttiin!
AIKATAULUT
Lauantai 16.2.2019, Amaranthe, Follow The Cipher, Blind Channel
19.00 Ovet, narikka, hallin palvelut, oheistuotemyynti avataan
n. 19.30 Blind Channel
n. 20.15 Follow The Cipher (SWE)
n. 21.30 Amaranthe (SWE)
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SISÄÄNKÄYNTI
Sisäänkäynti tapahtuu jäähallin pääovista. Lipunmyyntipiste, akkreditointi sekä vieraslistat
sijaitsevat pääovella.
TURVATARKASTUS
Konserttivieraille suoritetaan ovella turvatarkastus jokaisen kävijän turvallisen ja mukavan
konserttikokemuksen takaamiseksi.
Kielletyt esineet ja asiat: lasipullot, alkoholituotteet, huumaavat aineet, ampuma- ja teräaseet,
monitoimityökalut, räjähteet, soihdut, laserit, järjestelmäkamerat, sateenvarjot, paksut ketjut
muut lyömäaseet, selfiekepit.
Järjestelmäkameroiden sekä muiden vaaraa aiheuttavien esineiden tuonti konserttiin on kielletty.
NARIKKA
Jäähallilta löytyy maksullinen narikka (3 €), jonne voi jättää takit ja pienet laukut säilytykseen.
Narikka sijaitsee lipuntarkastuksen jälkeen oikealla. Maksutapana käy käteinen sekä yleisimmät
pankkikortit.
KULKU PERMANNOLLE
Seuraa kylttejä ja järjestyksevalvojien ohjeita. Koska kyseessä on Black Box konsertti, meillä on
ainoastaan permanto käytössä.

KUVAAMINEN JA ÄÄNITTÄMINEN
Videokuvaaminen on kiellettyä. Samoin konsertin äänittäminen on kiellettyä. Valokuvaaminen
pokkari-ja kännykkäkameroilla on konsertissa sallittua. Video-ja järjestelmäkamerat sekä selfie-tikut
on kielletty, samoin tablettitietokoneet.
MELULTA SUOJAUTUMINEN JA ERIKOISTEHOSTEET
Suosittelemme kuulosuojaimien/korvatulppien käyttöä. Konsertissa tullaan käyttämään valo- ja
äänitehosteita, sekä pyroteknisiä erikoistehosteita. Mikäli koet heikotusta, huimausta tai huonoa
oloa, suosittelemme hakeutumaan kauemmaksi lavasta.
ENSIAPU
Jäähallilta löytyy ensiapupiste.
SAAPUMINEN JA PYSÄKÖINTI
Helsingin Jäähalli sijaitsee Töölössä, osoitteessa Nordenskiöldinkatu 11-13.
Suosittelemme lämpimästi saapumaan paikalle julkisilla kulkuvälineillä tai jättämään auton parkkiin
kauemmaksi jäähallista. Jäähallin ympäristö on ruuhkainen sekä ennen konserttia, että sen jälkeen.
Saattoliikenteen treffipaikka kannattaa sopia hieman kauemmaksi Jäähallista, sillä hallin eteen ei
pääse ajamaan.
Katso lisää: https://www.helsinginjaahalli.fi/liikenneyhteydet/
Parkkipaikkoja on rajoitettu määrä ja parkkipaikoilla on otettu käyttöön maksuautomaatit. Voit
maksaa parkkeerauksen myös EasyPark- ja ParkMan-sovelluksilla. Pysäköintialueita operoi
AutoParkki Norden Oy.
Keskustasta pääsee linja-autolla ja raitiovaunulla. Matka-aika keskustasta jäähalille on noin. 15
minuuttia. Raitiovainulinjat 4 ja 10 lähtevät Mannerheimintieltä Lasipalatsin edestä normaalisti 1 –
5 minuutin välein. Kannattaa jäädä pois ”Kansaneläkelaitoksen” pysäkillä, josta on noin 400 metrin
kävelymatka jäähalille.
Linja-autolla keskustasta pääsee useilla Elielinaukiolta lähtevillä linjoilla. Kannattaa jäädä pois
”Kansaneläkelaitoksen” pysäkillä, josta on noin 500 metrin kävelymatka jäähalille. Linjalla numero
69 pääsee Elielinaukiolta suoraan jäähallin eteen Nordenskiöldinkadulla sijaitsevalle pysäkille.
Mainitut matka-ajat ovat arvioituja aikoja.
IKÄRAJAT
Konsertti on ikärajaton. Suosittelemme kuitenkin huoltajan mukana oloa alle 12-vuotaille vieraille.
Erilliset anniskelualueet ovat K-18.
ANNISKELU JA MYYNTIPISTEET
Konsertista löytyy anniskelualueita. Jäähallista löytyy myös myyntipisteitä, joista voi ostaa
virvokkeita ja pientä naposteltavaa. Bändien oheistuotemyyntipiste myy fanituotteita ovien
aukaisusta konsertin päättymiseen saakka. Ota mukaan käteistä, sillä kaikkien kolmen bändien
tuotteita tulee keikalle myyntiin!

LIPUNMYYNTI
Lippuja voi ostaa ennakkoon 16.2. klo 18:30 asti (mikäli ei mene loppuun ennen sitä) virallisista
Lippupisteen myyntikanavista à www.lippu.fi/amaranthe
Muistathan ottaa lippusi mukaan! Nem Agency, Qstock ja Ticketmaster eivät vastaa kadonneista
lipuista. Ongelmatilanteissa suosittelemme olemaan reippaasti yhteydessä järjestyksenvalvojaan.
Toivotamme hauskaa konserttipäivää!

IN ENGLISH
Here’s an info package for the upcoming concert. We warm-heartedly welcome you all to EnergiaArena.
SCHEDULE:
Saturyda 16.2.2019, Amaranthe, Follow the Cipher, Blind Channel
19:00 Doors
19:30 Blind Channel
20:15 Follow the Cipher (SWE)
21:30 Amaranthe (SWE)
Please note that the above schedule may slightly change during the evening, so please be patient if
this were to happen.
ENTRANCE:
Entrance to the concert happens through the main entrance of the Arena.
SECURITY CHECK:
To ensure the safety of everyone attending the concert, we will be performing security checks at
the door before entrance. Any bottles, tins, cans, guns, knives or other weapons, professional
camera’s and video equipment are forbidden at this show and will be confiscated. Personal with
photo-passes will be allowed to bring in professional photographing equipment.
CLOAKROOM:
There is a voluntary cloakroom service at the arena near the front door after the security check. The
service costs 3€. You can pay by cash or card.

FLOOR TICKETS:
Due to the “Black Box” configuration we only have floor tickets on offer.

VIDEO AND PHOTOGRAPHY:
Photographing and recording with professional equipment is forbidden. You can photograph with
amateur cameras as well as with smart phones. “Selfie sticks” are not permitted at this show and
will be confiscated.
SOUND VOLUME:
This is a metal show, so if you are sensitive to loud noise levels, please bring earplugs. Pyrotechnics
and light effects like strobes will be in use as well, so if you are sensitive to flashing light, please bare
this in mind when attending this show.
FIRST AID:
There are first aid services on site if you need assistance.
ARRIVAL AND PARKING:
We highly recommend arriving by public transport. There is very limited parking available at the
arena and we are expecting a lot of traffic.
There is a limited amount of parking spaces at the arena. Payment is to made at the parking meter
or by Easypark and Parkman apps. The parking area is operated by AutoParkki Norden Oy. Vehicles
that have not paid for parking will be fined and possibly even towed.
For more info (only in Finnish) see: https://www.helsinginjaahalli.fi/liikenneyhteydet/
We recommend arriving by public transport. You can reach the arena by tram and by bus. Regardless
of transport type, it usually takes around 15 minutes to reach the arena from the city centre, but
please take traffic and time of day into account.
You can take the tram numbers 4 and 10 from the Mannerheimintie “Lasipalatsi” stop. Trams usually
depart every 1 – 5 minutes. You will need to disembark at the “Kansaneläkelaitos” stop. From the
stop there is a 400 metre walk to the arena.
If you prefer to take a bus, most buses from “Elielinaukio” will go close to the arena. You will want
to disembark at the “Kansaneläkelaitos” stop. From the stop there is a 400 metre walk to the arena.
Bus number 69 stops in front of the arena at Nordenskiöldinkatu.
AGE RESTRICTIONS:
This concert is open to guests of all ages; however, we do suggest that guests under the age of 12
are accompanied by a guardian. The allocated alcohol areas are for guests 18 years and over.

ALCOHOL AREAS AND SALES POINTS:
The venue has several areas that sell alcohol. There are also areas in the arena corridors that offer
snacks and non-alcoholic beverages. Please also bring cash if you plan on purchasing any of the artist
merchandises on offer at the show. All three bands will be selling merchandise.
TICKETS:
If the show does not sell out, you can buy tickets from the door as well, but we highly recommend
purchasing tickets in advance. The floor is sold out.
Remember to bring your ticket with you! Nem Agency, Qstock and Ticketmaster will not be
responsible for lost or damaged tickets.
If you have any questions at the show, please reach out to the closest security personnel.
We wish you a fun concert!

