
SOY LUNA LIVE duurt +/- 90 minuten en heeft geen pauze.
“SOY LUNA LIVE” is geschikt voor jongens en meisjes van 6 jaar en ouder.

Het toegangsbeleid met betrekking tot de shows is altijd op basis van de lokale 
wetgeving en richtlijnen voor evenementenlocaties. Deze variëren per locatie en land. 
Neem bij twijfel contact op met de evenementenlocatie om hun specifieke beleid 
met betrekking tot leeftijds-beperkingen te bevestigen voordat je tickets boekt.

SOY LUNA LIVE

• Kinderen van 2 jaar en jonger hebben geen toegangskaart nodig zolang ze op de schoot van een ouder/
volwassen voogd zitten;

• Kinderen vanaf 3 jaar dienen een toegangskaart te hebben;
• Kinderen jonger dan 6 jaar moeten te allen tijde worden begeleid door een ouder of voogd;
• Als er geen volwassen voogd aanwezig is, krijgen kinderen jonger dan 6 jaar geen toegang tot de show
• Op sommige locaties zijn er eisen gesteld dat bezoekers van 16 jaar en jonger altijd vergezeld dienen te zijn 

door een volwassen ouder of voogd;
• SOY LUNA LIVE is een concert. Ouders/verzorgers worden aangemoedigd om gehoorbescherming 

te overwegen, vooral voor jonge kinderen. Het gebruik van gehoorbescherming is altijd op eigen 
verantwoordelijkheid en naar inzicht van de ouder/voogd. 

 

Algemene richtlijnen

Bij Soy Luna Live doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat mindervalide toeschouwers of bezoekers met 
speciale behoeften genieten van elk moment van de show. Neem voor meer informatie contact op met de 
desbetreffende locatie die u wilt bezoeken. Zij kunnen u specifieke informatie geven over toegangskaarten voor 
mindervaliden en over de toegankelijkheid van de locatie. 

TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN

De veiligheid van onze gasten, artiesten en al het personeel dat aan/voor/tijdens onze shows werkt, is onze toppri-
oriteit.

Omdat er aangescherpte veiligheidsmaatregelen worden getroffen, raden we u aan ruim op tijd te arriveren op de 
evenementenlocatie. Controleer de website van de locatie die u wilt bezoeken voor veiligheidsinformatie en het 
meest recente beleid.

De protocollen voor veiligheidsmaatregelen kunnen zonder kennisgeving per locatie worden gewijzigd.

VEILIGHEID:

Fototoestellen zijn toegestaan, op voorwaarde dat het om niet-professionele camera’s gaat en dat de foto’s 
uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. Er zijn geen videocamera’s toegestaan. Het beleid van digitale 
camera’s verschilt per concertlocatie, dus als u zich zorgen maakt, neemt u dan contact op met de locatie die u wilt 
bezoeken om hun camera-beleid te verifiëren.

Is het toegestaan om camera’s mee te nemen naar de locatie?


