Paul Elstak 25 Years Rainbow in the Sky – latest info
Het is bijna zo ver: 25 years Rainbow in the Sky in de GelreDome! Zaterdag 14
december gaat het gebeuren! In dit bericht lees je alle belangrijke informatie.
Openingstijden
Vanaf 15.00 uur kan je op het voorplein van de GelreDome genieten van een
hapje en een drankje en wordt de muzikale invulling verzorgd door die Verückte
Halbe Stunde van 538 met Barend van Deelen en Rick Romijn.
De deuren van de GelreDome gaan om 18.00 uur open. Zorg dat je om 20.00 uur
binnen bent voor de spectaculaire entree van Paul Elstak. De show duurt tot
ongeveer 23.00 uur.

Tickets
De allerlaatste tickets voor 25 years Rainbow in the Sky zijn nog te verkrijgen op
www.rainbowinthesky.nl
Ingang
Op je ticket staat een ingang (E, P, F of H) aangegeven, zorg ervoor dat je via deze
ingang naar binnen gaat. Via een andere ingang dan die vermeld staat op je
ticket, kun je niet naar binnen.
Merchandise
Speciaal voor deze show heeft Paul een merchandise lijn aangemaakt. Deze kan
je kopen bij de merchandise stands in de GelreDome. Hier is ook de speciale
Rainbow in the Sky compilatie te verkrijgen.
Legitimatie
De minimumleeftijd is 16 jaar. Bij twijfel kan er aan de bezoeker gevraagd worden
zich te legitimeren. Neem daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee zodat je
geen risico loopt op deze grond geweigerd te worden; dit zou zonde zijn. Een
rijbewijs, paspoort en Nederlandse identiteitskaart zijn geldige
legitimatiebewijzen.
Camera's
Iedereen mag zijn fototoestel, spiegelreflexcamera of videocamera mee naar
binnen nemen. Maak vooral veel mooie foto’s en filmpjes en vergeet ze niet met
ons te delen via social media! Professionele videoapparatuur is niet toegestaan
zonder persaccreditatie.
Lockers
Tijdens 25 Years Rainbow in the Sky is er de mogelijkheid tot het huren van
lockers. De huur bedraagt €7 en je kunt hier zowel met cash als PIN betalen. Een
locker kun je met twee of drie vrienden delen. Je kunt tijdens het evenement niet
terug naar je locker.
GelreDome Wallet
In het GelreDome betaal je met de Wallet. De Wallet is een betaalkaart waarmee
je contactloos kan afrekenen. De Wallet kan gekocht worden bij een automaat of
één van de bemande verkooppunten. Betalen bij de punten kan met cash, PIN of
Credit Card. Je koopt de Wallet met een saldo wat je zelf kiest. De kaart zelf is
kosteloos. Als het saldo op is dan kan je de kaart weer laten opwaarderen bij een
bemand verkooppunt, of je kan hem zelf opwaarderen in een van de automaten.
Bezoekers kunnen het saldo van hun kaart eenvoudig checken bij één van de
saldo checkers of bij de betaalautomaten.

De bemande verkooppunten bevinden zich ook op het voorplein van de
GelreDome. Je kan dus voordat je naar binnen gaat al een Wallet aanschaffen.
Indien hier echter wachtrijen staan adviseren we je de Wallet aan te schaffen in
GelreDome.
Tevens is het mogelijk om via de GelreDome website de Wallet te registreren en te
personaliseren. Je kunt dan online je saldo checken, opladen, terug laten schrijven
naar je rekening en je bestellingen terugzien. Bij verlies of diefstal kan de
gepersonaliseerde Wallet geblokkeerd worden, zodat het saldo niet verloren gaat.
Online opwaarderen kan eenvoudig via iDeal of met je creditcard.
Roken
De GelreDome is een horecagelegenheid en daar mag alleen gerookt worden in
de aangegeven rookruimtes. Deze bevinden zich aan de buitenzijdes bij de
entree’s.
Parkeren
De GelreDome is goed te bereiken met de auto. Zet in je navigatie het volgende
adres: Batavierenweg 25, Arnhem. Er zijn verschillende parkeerterreinen geopend
rondom de GelreDome. Volg de borden ‘Parkeren Paul Elstak’ bij aankomsten volg
de instructies van de parkeerstewards goed op. Kom op tijd om de drukte voor te
zijn. Je kunt vooraf je parkeerticket aanschaffen (auto & touringcar)
via deze website. Dit is goedkoper en sneller dan ter plekke.
Openbaar vervoer
De GelreDome is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Wanneer je met
de trein reist, stap je uit op station Arnhem Centraal. Vanaf hier kun je met de
speciale pendelbus naar de GelreDome. Een retourtje kun je kopen op het
station. Bezoek www.ns.nl of www.9292.nl voor meer reisinformatie.
Bussen
Wanneer je een eigen busreis hebt georganiseerd, kun je de bus hier aanmelden
voor een parkeerplaats. Het parkeren van een bus kost €40. Het is erg belangrijk
dat bus organisaties zich aanmelden om vooraf alle juiste informatie te krijgen
over het brengen en halen van bezoekers.
Busreizen
Heb je geen zin in het OV of geen BOB kunnen vinden? Boek dan een busreis via
onze buspartners
www.partybussen.nl
Socials
Plaats je iets omtrent het evenement, gebruik dan #rainbowinthesky
Website
Check deze website voor meer informatie over Paul Elstak: 25 Years Rainbow in
the Sky

