Servicemail Roos & Ariadne
Beste bezoeker,
Het is bijna zover, binnenkort bezoek je de familievoorstelling Roos & Ariadne van Het NUT (Nieuw
Utrechts Toneel). Hierbij een bericht met belangrijke informatie over de middag. Lees onderstaande
informatie alsjeblieft zorgvuldig door en neem bij vragen gerust contact met ons op.
Kaarten
Je hebt de e-tickets (met QR-code) reeds per mail ontvangen. Deze kun je tonen bij de entree van de
voorstellingslocatie. De tickets hoeven niet geprint te worden maar mogen ook op mobiele telefoon
getoond worden. Indien je op de VIP/gastenlijst staat, is het noemen van je naam bij de entree
voldoende.
Programma 12:00-voorstelling
Je wordt om 11:30 uur verwacht bij Restaurant Venster (adres: Berlijnplein 520, Utrecht). De
voorstelling begint om 12:00 uur, we lopen gezamenlijk naar de speellocatie. Na aanvang is toegang
tot de voorstelling helaas niet meer mogelijk, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent. De voorstelling is
om 13:00 uur afgelopen. Indien je bij je ticket(s) een lunch hebt besteld, ga je na afloop weer terug
naar Restaurant Venster. Hier staat een bord warme spaghetti voor je klaar.
Programma 16:00-voorstelling
Je wordt om 15:30 uur verwacht bij Restaurant Venster (adres: Berlijnplein 520, Utrecht). De
voorstelling begint om 16:00 uur, we lopen gezamenlijk naar de speellocatie. Na aanvang is toegang
tot de voorstelling helaas niet meer mogelijk, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent. De voorstelling is
om 17:00 uur afgelopen. Indien je bij je ticket(s) een diner hebt besteld, ga je naar afloop weer terug
naar Restaurant Venster. Hier staan een bord warme spaghetti en een toetje voor je klaar.
Dieet/ Allergie
Je hebt standaard de keuze uit vlees en vegetarisch. Mocht je een gluten- of lactose intolerantie
hebben of veganistisch eten, kunnen wij daar rekening mee houden. Mocht je een dergelijk dieet
hebben, horen we dat graag uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de voorstelling. Je kunt een mail
met daarin de eetwensen en de dag/tijd waarop je de voorstelling bezoekt, sturen naar
ariadne@nieuwutrechtstoneel.nl.
Tijdens lunch/diner serveert Restaurant Venster ook drankjes, deze kunnen contant of met pin
betaald worden aan de bar van Venster.
Met de fiets
Je fiets kan je parkeren in de fietsenrekken tegenover Pathé Utrecht Leidsche Rijn en tegenover de
appartementencomplexen rondom het Berlijnplein.
Met het OV vanaf Utrecht Centraal
Er gaat 4x per uur een sprinter vanaf Utrecht CS naar station Leidsche Rijn (richting Woerden/Den
Haag). De reistijd bedraagt 4 minuten. Vanaf station Leidsche Rijn is het slechts 5 minuten lopen naar
het Berlijnplein.
Wil je met de bus reizen, neem dan lijn 19 of 28 en stap uit bij station Leidsche Rijn Utrecht. Vanaf de
bushalte is het 2 minuten lopen. Kijk voor actuele reistijden op 9292.nl

Per auto
Parkeren kan op het Berlijnplein zelf. De kosten hiervoor bedragen € 3,03 per uur.
Op 10 minuten loopafstand vind je parkeergarage Brusselplein. Hier parkeer je de eerste 2 uur gratis
en daarna € 2,50 per uur.
Bezoekers met een beperking
De voorstellingslocatie is rolstoeltoegankelijk en er is een rolstoeltoilet aanwezig. Het gebied voor de
ingang kan drassig zijn. Hiervoor hebben wij rijplaten aangelegd.
Tot slot
Als je nog vragen hebt, horen wij het graag. Je kan een mail sturen naar
ariadne@nieuwutrechtstoneel.nl
We kijken er naar uit je te ontvangen bij Roos & Ariadne, tot snel!
Met vriendelijke groet,
namens het hele team,
Femke Brands
Productieleider

