GYTTRINGS KONSERT 20 DECEMBER ÄR ISTÄLLD!
Kära biljettbesökare!
Under eftermiddagen idag måndag 16/11 gick regeringen ut med en ny begränsning för allmänna
sammankomster, vilket innebär att vi tyvärr behöver ställa in julens turné.
Vi tycker såklart att detta är oerhört tråkigt då vi, liksom alla ni som köpt biljett, såklart sett fram
emot detta under en lång tid.
Här kommer två olika alternativ till dig som biljettköpare att ta ställning till:
Alt 1. Upplev konserten digitalt + få en skiva

Efterskänk din biljett och få tillgång till att se en exklusiv förlängd version av julkonserten digitalt.
Konserten kommer finnas tillgänglig att titta på under en viss period och du kan då se konserten så
många gånger du vill.
Som tack för att du efterskänker din biljett, och i och med det stöder kulturen som haft ett tufft år i
år, så vill vi också skicka dig vår alldeles färska julskiva signerad (värde 120 kr, inklusive porto).
Alt 2. Återköp av din biljett

Du får din biljett återlöst.
Du mailar oss ditt bokningsnummer på info@gyttring.com så sköts återbetalningen automatiskt till
samma konto som köpt biljetten. Biljettleverantören som handhar detta har i rådande situation av
förklarliga skäl väldigt hög belastning och dessvärre kan återbetalningstiden bli längre än vanligt.
Serviceavgiften (á 25 kr) återlöses ej.

Då det är många biljetter som ska hanteras behöver vi ha ert svar så snart som möjligt, dock senast
den 27 nov.
När du väljer alternativ 1 svarar du oss bara på info@gyttring.com till vilken adress du vill ha
skivan/skivorna skickad till, samt hur många skivor ni vill ha (max 1 per köpt biljett).
Har du några frågor och funderingar kring detta, svara med vändande mail så återkopplar vi till dig så
snart som möjligt.
Ta hand om er, så ses vi digitalt inom kort och fysiskt när allt det här eländet är över!

Varmaste hälsningar från Erika, Robbin och Patrik i Gyttring

