29.4.2020
HAMINA TATTOO FESTIVAALI 2020 SIIRTYY ELOKUULLE 2021
Haminan kaupunki on päättänyt siirtää tämän vuoden kansainvälisen Hamina Tattoo
sotilasmusiikkifestivaalin vuodella eteenpäin elokuuhun 2021. Hamina Tattoo -toimikunta
teki kokouksessaan keskiviikkona 29.4. päätöksen tapahtuman siirtämisestä
koronavirusepidemiasta johtuvan epävarman tilanteen takia.
Seuraavan Hamina Tattoo festivaalin uudet päivämäärät ovat 2.-7.8.2021.
Hamina Tattoon ohjelma esiintyjineen pyritään siirtämään mahdollisimman täydellisesti
vuodella eteenpäin.
Vuoden 2020 pääsylippu käy vuodelle 2021
Kaikki pääsyliput, jotka on ostettu vuoden 2020 Hamina Tattooseen käyvät sellaisenaan
suoraan samalle viikonpäivälle ja samalle kellonajalle vuonna 2021. Esimerkiksi olemassa
oleva pääsylippu torstaiksi 6.8.2020 klo 14:00 sopii suoraan ensi vuodeksi siirtyvään
marssishow-esitykseen torstaina 5.8.2021 klo 14:00. Myös Tattoo-klubille, Jazz Palatsiin ja
muihin konsertteihin ostetut pääsyliput käyvät samalla periaatteella suoraan vuonna 2021.
Ryhmäliput
Tattoo-toimiston kautta voimassa oleva ryhmävaraus tai lasku odottamassa
maksua, pyydämme ystävällisesti toimimaan seuraavasti:
1. Mikäli teillä on vielä voimassa oleva ryhmävaraus tai lasku, jota ette ole vielä
maksaneet, pyydämme vahvistamaan varauksenne Tattoo-toimistoon 10.8.2020
mennessä. Tässä vaiheessa voitte tehdä varaukseenne muutoksia tai halutessanne
perua varauksen. Vahvistuksen jälkeen lähetämme teille laskun, jonka eräpäivä on
31.10.2020. Maksun jälkeen, Lippupiste lähettää teille pääsyliput.
Vahvistuksen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan varausnumeron ja tilaajan tiedot.
Alla on marssishow-esitysten vanhat sekä uudet päivät.
Vanha päivä
ke 5.8.2020
to 6.8.2020
pe 7.8.2020
la 8.8.2020

klo 19
klo 14 ja 19
klo 14 ja 19
klo 14 ja 21

Hamina Tattoo 2021, uudet päivät
ke 4.8.2021 klo 19
to 5.8.2021 klo 14 ja 19
pe 6.8.2021 klo 14 ja 19
la 7.8.2021 klo 14 ja 21

2. Hamina Tattoon 2021 lipunmyynti avautuu uudelleen syyskuussa 2020.
Lipunmyynti tulee käynnistymään samanaikaisesti niin kuluttajille Lippupisteen
kanavissa kuin ryhmille Tattoo-toimistossa. Tulemme tiedottamaan myöhemmin
tarkemmista ryhmäkäytännöistä. Uusien varausten ryhmälipun hinta tulee olemaan
50 € + laskutuslisä 10€.
Voitte olla yhteydessä Tattoo-toimistoon niin sähköpostitse kuin puhelimitse.
tattoo@hamina.fi ja p. 040 199 1426 (ma-pe 9-15)
Pahoittelemme, että palvelussa voi olla ruuhkaa.
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.
Lisätietoja www.haminatattoo.fi
Sydämellisesti tervetuloa Hamina Tattoo festivaalille 2.8 -7.8.2021

