
§1 – Formål
Formålet med dette ordensreglement er at bevare den gode stemning i DR Koncerthuset og sikre, 
at alle der besøger DR Koncerthuset kan få en positiv oplevelse i trygge og sikre rammer.

Ordensreglerne gælder alle arrangementer, der afvikles i DR Koncerthuset.

§2 - Regler for ophold
Gæster skal på forlangende fremvise gyldigt adgangstegn til personalet og skal indtage den plads, 
der er anført på billetten. Såfremt personale af sikkerhedsmæssige årsager anviser en anden plads, 
er gæsten forpligtet til at indtage denne i stedet.

Det er ikke tilladt at udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden 
måde bringer andre i fare.

• Bygningen og dennes inventar må ikke beskadiges eller misligholdes
• Egne drikke- og madvarer må ikke indtages i DR Koncerthuset eller på de tilstødende områder
• Overtøj og større tasker skal af sikkerhedsmæssige hensyn afleveres i garderoben
• Ophold i DR Koncerthuset er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer
• Mobiltelefoner skal sættes på lydløs og undgå brug af blitz og andet lys ifm. lyd- og billedoptagelser
• Der kan ske tv-overvågning af udvalgte områder/lokaler i DR Koncerthuset

§3 - Indgangskontrol
Alle besøgende er forpligtet til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen og på forlangen-
de udlevere dette til nærmere kontrol. 

Billetter kan kun benyttes én gang, hvorfor det ikke er muligt at forlade bygningen for derefter at 
komme retur, medmindre andet er aftalt/arrangeret. 

DR Koncerthusets kontrollører har ret til at undersøge, om gæster medbringer effekter som ikke er 
tilladt i bygningen. 

Følgende genstande må ikke medbringes i DR Koncerthuset:
• Mad og drikkevarer – herunder alkoholiske drikke af enhver slags
• Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts.
• Fyrværkeri eller andre pyrotekniske genstande
• Laserpenne, bannere mv.
• Dyr (undtaget førerhunde, dette aftales forinden arrangementet)

Listen er ikke udtømmende, det er DR Koncerthusets kontrollører, der vurderer, hvad der må 
medbringes.

§4 – Rygning
Rygning er ikke tilladt i DR Koncerthuset. 

§5 - Overtrædelse af ordensreglementet
Gæster der overtræder ordensreglementet kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig 
på DR Koncerthusets område.

Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive 
foretaget politianmeldelse.

Personalet er berettiget til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelse ikke kan tilordnes en 
enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.
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