Welkom op het Festivalterrein van Art of Wonder
Art of Wonder is een driedaags theaterfestival met de binnenstad van Assen als podium. Op het festival staan
tot de verbeelding sprekende voorstellingen van toonaangevende (inter)nationale theater- en
dansgezelschappen. De Gouverneurstuin is het kloppend hart van het festival. Hier staan diverse theatertenten
en een muziekpodium. Daarnaast is er ruimte voor spel, workshops en fantasieprikkelende doe-activiteiten.
Verspreid door de hele binnenstad zijn voorstellingen te vinden op straat en in verrassende binnenlocaties. Het
festival is voor jong en oud!
Om het festival voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten verlopen, hebben we enkele huisregels opgesteld
voor op het festivalterrein.

Huisregels vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni:
•

De kassa op het festivalterrein is een half uur voor aanvang van de eerste voorstelling
geopend. U kunt hier pinnen. Tickets zijn ook online verkrijgbaar via artofwonder.nl

•

Wij verzoeken het publiek om de mobiele telefoons tijdens de voorstellingen uit te
zetten.

•

Bij de Doe-activiteiten zijn vrijwilligers van het festival aanwezig. Wij wijzen ouders
op hun verantwoordelijkheid voor het begeleiden van hun kind. De organisatie is niet
aansprakelijk voor enige vorm van letsel, materiële of immateriële schade.

•

Op het terrein worden tot 13.00 uur geen alcoholische dranken geschonken. Het is
niet toegestaan om alcoholische dranken mee te nemen het festivalterrein op. Het is
verboden alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. Verkoop van
alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag of dronkenschap geweigerd
worden.

•

U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel te allen tijde op
te volgen.

•

Wij hanteren een ‘zero tolerance’ beleid. Dit houdt in dat er geen (soft)drugs zijn
toegestaan op het terrein. Bij aantreffen op het terrein schakelen wij de politie in. Ter
bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen kleding en tassen
steekproefsgewijs worden gefouilleerd. Indien hieraan geen medewerking wordt
verleend, kan de toegang worden ontzegd.

•

Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers
toegestane ruimten te begeven.

Wij wensen iedereen een fijn, gezellig en inspirerend Art of Wonder 2019

