
PRAKTISCHE INFO
• Het terrein van BUITEN is centraal gelegen in het Kapermolenpark te Hasselt (zie plannetje onderaan).
• Parkeergelegenheid vind je op de parking aan de Elfde-Liniestraat of langs de Koning Boudewijnlaan. 
• Er zijn genoeg fietsenstallingen voorzien (langs het terrein of aan het zwembad), dus met de fiets 

komen wordt erg gewaardeerd.

VOORZORGSMAATREGELEN OMTRENT COVID-19
• Een mondmasker dragen is verplicht bij aankomst, een toiletbezoek en tijdens de voorstelling.
• Desinfecteren van de handen is verplicht bij aankomst en na een toiletbezoek. Er zijn meerdere des-

infectiepalen aanwezig op het terrein.
• Bij aankomst word je toegewezen aan een specifieke zitplaats, verplaatsen is niet toegestaan.
• Blijf in je bubbel en respecteer de maximumcapaciteit van 6 personen per bubbel.
• Probeer samen met je bubbel op voorhand af te spreken voor je het terrein betreed.
• Blijf thuis indien je ziek bent.

TERREINREGELS
• Er is geen drank beschikbaar op het terrein. Eigen drank is aangeraden, vooral water en frisdrank. 

Respecteer de natuur en laat geen afval rondslingeren.
• Kinderen (-12) en honden zijn toegelaten, maar dienen in je bubbel te blijven. Elk kind dient begeleid 

te worden door een volwassen begeleider. We voorzien hiervoor geen extra zitjes, een extra ticket 
kopen wordt aangeraden. 

• Je dient alle redelijke aanwijzingen van Muziekodroom-medewerkers, security en toiletpersoneel 
aan te nemen.

• Elk voorwerp dat als wapen in aanmerking kan komen is verboden.
• Geen enkele vorm van racisme en discriminatie wordt getolereerd.
• Bij gebrek aan respect voor medebezoekers, muziekodroom-medewerkers of het terrein kan de toe-

gang geweigerd worden.
• Fotograferen met flitslicht zonder toestemming is verboden.
• Muziekodroom is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen.
• Respecteer de nachtrust van onze buren en hou het buiten rustig.

Indien je verder nog vragen hebt, stuur gerust een mailtje naar communicatie@muziekodroom.be
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