AMARANTHE – THE HELIX WORLD TOUR + Special Guests
15.2.2019 Oulun Energia Areenalla
Tietoa konserttipäivän käytännön järjestelyistä – Tervetuloa konserttiin!
AIKATAULUT
Perjantai 15.2.2019, 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)
Huomioithan, että esiintymisaikataulut ovat n. –aikoja ja saattavat muuttua vielä
tapahtumapäivänäkin. Ilmoitamme tapahtuman Facebook-sivulla mahdollisista suuremmista
muutoksista.
SISÄÄNKÄYNTI
Sisäänkäynti Oulun Energia Areenalle tapahtuu jäähallin
Ovilipunmyyntipiste sijaitsee paloaseman puoleisilla päätyovilla.

molemmista

pääovista.

TURVATARKASTUS
Konserttivieraille suoritetaan ovella turvatarkastus jokaisen kävijän turvallisen ja mukavan
konserttikokemuksen takaamiseksi. Pullojen, purkkien, tölkkien, aseiden, video- ja
järjestelmäkameroiden sekä muiden vaaraa aiheuttavien esineiden tuonti konserttiin on kielletty.
NARIKKA
Jäähallilta löytyy maksullinen narikka (3 €), jonne voi jättää takit ja pienet laukut säilytykseen.
Narikat ovat sijoitettuna jäähallin molemmille pitkille käytäville. Maksutapana käy käteinen sekä
yleisimmät pankkikortit. Ethän jätä pääsylippuasi narikkaan, sillä lippu tarkistetaan vielä
katsomoaukoilla sekä permannolle kulkiessa!
KULKU PERMANNOLLE
Kulku permannolle tapahtuu M/L ja N/A –katsomoaukoilta, eli kaupungin puoleisen päädyn
kulmista. Permannolle pääsee ainoastaan sinne oikeuttavalla lipulla. HUOM! Alle 18-vuotiaiden
asiakkaiden kulku permannolle tapahtuu ainoastaan N/A –katsomoaukon kulmasta.

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.
PYSÄKÖINTI, TAKSIPYSÄKKI
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. Konsertin loputtua Jäähallin parkkipaikalta löytyy väliaikainen takstitolppa, jossa
Otaxi palvelee niin kauan, kuin asiakkaita riittää.
IKÄRAJAT
Konsertti on ikärajaton. Suosittelemme kuitenkin huoltajan mukana oloa alle 12-vuotaille vieraille.
Erilliset anniskelualueet ovat K-18 ja osoitettu alla olevassa kuvassa.
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! Oheistuotemyyntipiste sijaitsee H-katsomoaukon läheisyydessä
käytävällä.
LIPUNMYYNTI
Mikäli lippuja jää ovelle myytäväksi, on Jäähallilla lipunmyynti paloaseman puoleisen sisäänkäynnin
yhteydessä.
Lippuja voi ostaa ennakkoon 15.2. klo 19 asti (mikäli ei mene loppuun ennen sitä) virallisista
Ticketmasterin myyntikanavista à bit.ly/Amaranthe-Helix-Oulu_lippuja
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:
Friday 15.2.2019, 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. We will inform this event page in the event that this happens.
ENTRANCE:
Entrance to the concert happens through the two main entrances 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 located in both long corridors. The service costs
3€. You can pay by cash or card.
FLOOR TICKETS:
If you have purchased a floor ticket, you can access the floor through the M/L and N/A – stand
stairs. NOTE! Under 18’s floor access is through the N/A staircase only.
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.

PARKING & TAXI:
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 taxi-stand that will be set up at the arena for
after the show departure.
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 to the different stands 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!

