SÅDAN K ØBER DU BILLE T
Billetkontorets åbningstider
Mandag til fredag kl 10.00-16.00
Lørdag kl. 10.00-14.00

Billetkontor
Musikkens Hus
Musikkens Plads 1
9000 Aalborg

Onlinesalg
musikkenshus.dk

Tel. +45 60 20 30 00
info@musikkenshus.dk
Billetkontoret er åbent to timer før koncerten og ligger i
Musikkens Hus’ foyer.

Løssalg
Totalabonnement

- Korpladser 			
- Familiekoncerter			
- Børn til symfoniske koncerter
- Pro Musica 			
- Unge under 30 år og studerende
			
Husk legitimation eller studiekort

A

B

C

275

230

205

Total A

Total B

Total C

3.000

2.600

2.300

kr. 170 / D
kr. 50 (børn u/14 år) og voksne kr. 125
kr. 50 (børn u/14 år)
kr. 120
kr. 75 ved forsalg / C
kr. 50 på koncertdagen / C

Billetpriser er inkl. billetgebyr

Billet
Kontrollér venligst billetten for arrangement, dato og tidspunkt. Vi forbeholder os ret til programændringer.
Billetten refunderes eller byttes kun ved aflysning af arrangementet. Billetgebyr refunderes ikke.
Fri entré
Ved koncerter med fri entré afhentes billetter i billetkontoret.
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VÆRD AT VIDE
Totalabonnement – HALV PRIS T
Med totalabonnement får du adgang til
Aalborg Symfoniorkestrets koncerter på
følgende datoer i sæsonperioden:
7/9 - 15/9 - 21/9 - 5/10 - 18/11 - 23/11 - 7/12
- 14/12 - 21/12 - 19/1 - 25/1 - 1/2 - 1/3 - 8/3 22/3 - 28/3 - 6/4 - 12/4 - 19/4 - 3/5 - 9/5 - 17/5
(22 koncerter i alt + bonuskoncert)
Når du tegner et abonnement, får du billet
til LMISC Semifinale-koncert 15. nov. som
bonus.
Nytårskoncerter og Sommerkoncerter er ikke
en del af totalabonnementet.
Rabatter
Musikoplevelser med løbende rabat!
Køb din første billet og få herefter stigende
rabat på de efterfølgende køb. Du opnår helt
op til 50% på dit 6. billetkøb.
For at opnå løbende rabat skal du huske at
opgive din e-mail/Ticketmaster profil, når du
køber billetter.
Del musikglæden med dine venner og spar
penge!
Er I en gruppe på min. 8 personer, der
bestiller samlet, giver vi 20% på billetkøb til
koncerter arrangeret af Aalborg Symfoniorkester.
Kontakt billetkontoret på 60 20 30 00 og hør
nærmere.
Koncerter i Intimsalen / Klassisk Sal
Der er unummererede pladser og enhedspris
i disse sale.

Handicappede
Handicappede kan få deres hjælper gratis
med ved forevisning af ledsagekort fra DH.
Oplys venligst billetkontoret om dit ønske
ved bestilling.
Gavekort
Du kan købe gavekort til vores koncerter
gennem Musikkens Hus’ billetkontor.
Parkering
Ved siden af Musikkens Hus ligger parkeringskælderen Q-Park Kulturen med plads til
275 biler. Få hundrede meter fra Musikkens
Hus ligger Q-Park Friis med plads til 850
biler. Begge parkeringskældre har indkørsel
fra Nyhavnsgade.
Koncertintroduktioner K
Til flere af vores koncerter er der fri entré
til koncertintroduktioner, hvor du hører
mere om musikken og komponisterne. Disse
koncertintroduktioner finder som regel sted i
Intimsalen kl. 18.30.
Se oversigten på side 50 i programmet eller
hold øje med aalborgsymfoni.dk.
Garderobe
Garderoben åbner halvanden time før koncertstart. Garderoben ligger én etage under
indgangsfoyer.
Vores symfonikoncerter varer ca. 2 timer
inkl. pause.
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