Forbrændingens handicappolitik
På Forbrændingen ønsker vi at have besøg af alle mulige mennesker – og derfor
forsøger vi naturligvis også at facilitere adgang for handicappede.
1. Kontaktperson
Hvis du har spørgsmål til handicapforholdene på Forbrændingen er du velkommen
til at kontakte souschef Niels Christian Geil (nielschristian@forbraendingen.dk /
43625043).
2. Fysiske forhold
Før du ankommer til Forbrændingen, kan det være rart for dig at vide lidt om
forholdene her. Vores koncertrum ligger 1,5m ned fra gadeniveau, men der er
bedst udsyn fra vores foyer, som ligger på gadeplan. Fra foyeren leder en
rampe/tribune ned i salsniveau.
Vores toiletter (inkl. handicaptoilet) ligger i kælderen under koncertrummet. Vi
har skrålift fra koncertrummet ned til kælderen og vores barpersonale hjælper
gerne med at betjene den.
Baren ligger midt i koncertrummet, og er lidt høj. Vores personale er dog både
opmærksomme og søde til at hjælpe.
Vi har desværre ingen hjælpemidler for blinde installeret, men hjælper gerne til på
aftenen.
Vi har oftest som udgangspunkt ikke stillet stole op, men finder gerne en til dig,
hvis der er behov for en.
Der er ofte høj musik og blinkende lys på Forbrændingen. Vi overholder
selvfølgelig alle gældende regulativer på området. Der kan samtidig være mørkt i
visse dele af Forbrændingen, som kan gøre det svært for nogle at orientere sig.
Vær også ekstra påpasselig, når du færdes på rampen.
3. Personale og frivillige
Vores personale og frivillige er enormt søde til at hjælpe til, og går gerne ’over
and above’ for at løse uforudsete udfordringer. Hvis du har særlige behov, så tag
gerne kontakt til kontaktpersonen (i punkt 1) eller meld din ankomst i døren.
4. Ledsagerbilletter
På Forbrændingen er det muligt at have én ledsager med, som handicappet.
Ledsageren skal fremvise ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationer.
Ledsagere kan ikke komme ind uden ledsagerkort.
Hvis du har brug for en ledsager, så meld det gerne på forhånd til
nielschristian@forbraendingen.dk.

