FUNKY ELEPHANT 2017 FESTIVALINFO för besökare
Adress:
Gasverksgatan 1, Helsingfors
Ankomst:
Metro: Fiskehamnen
Bussar från Järnvägstorget:
16 (Södervik), 55 (Tynnyrintekijänkatu)
Nattbussar: 66K, 67, 86N, 90A, 92N-96N, 739 (Södervik), bussar till centrum från Sörnäs
Strandväg (Hanaholmen)
Festivalområde:
Ingång till festivalområdet från Fiskehamnens sida, dit det även är möjligt att anlända längs Sörnäs
strandväg. På Festivalområdet finns förutom utomhusområdet också många inomhusutrymmen.
Du kan använda betalkort i alla barer på festivalområdet och i största delen av stånden. För inköp
från stånden och inträde till områdets bastu lönar det sig att ta med kontanter för säkerhets skull.
Inträde:
På lördagen gäller regeln en gång in en gång ut. Festivalpubliken kan alltså inte lämna området
och komma tillbaka in senare med samma biljett (inga armband).
Biljetter kan köpas för 35€ vid porten, betalningen kan göras med betalkort eller kontant. Besökare
med förhandsköpta biljetter från Tiketti kan gå rakt fram till porten. Besökare med biljetter från
Holvi måste först byta ut sitt kvitto mot en biljett i biljettförsäljnings/ackrediteringstältet i Holvis egen
kö. Anvisningar finns på området.
Båda dagarna görs en säkerhetsgranskning vid porten, där publiken kontrolleras för farliga material
och alkoholdrycker. Det är förbjudet att ta med sig egen matsäck, oöppnade eller tomma
vattenflaskor på området. Systemkameror är förbjudna utan särskild pressackreditering, eftersom
artisternas kontrakt inte tillåter professionell fotografering utan överenskommelse.
Bredvid porten finns en garderob, där stora väskor och ryggsäckar bör lämnas. Garderoben är
frivillig, och kostar 3€ kontant. Det är förbjudet att använda paraply på festivalområdet, men
regnkåpor kan köpas i garderoben. Öronproppar finns också till salu i garderoben. Hittegods kan
sökas på samma plats.
Området är planerat för att vara tillgängligt och med hänsyn till rullstolsburna. Personliga
assistenter kommer in gratis tillsammans med sina klienter.
På lördagen har evenemanget el åldersgräns på 18 år, som ska kunna bevisas med ett officiellt
identitetsbevis. På söndagen ingen åldersgräns.
Trafikförbindelser med bil:
Parkeringsplatser för personbilar finns att tillgå både på Fiskehamnen sida och på Söderviks plan,
dit man kan köra längs Sörnäs strandväg. Enklaste stället att beställa en taxi är vid Kattilahalli
(Sörnäs Strandväg 22).

