
BILLETTER
Du kan kjøpe billetter når du kommer, men vi 
har begrenset plass i hagen vår (vi tror likevel 
ikke at det blir fullt). Derfor er du helt sikker på 
å få plass dersom du kjøper billett på nettet før 
du kommer. Det er også veldig fint for oss å vite 
ca hvor mange som tenker å besøke oss. Her 
forhåndskjøper du billettene dine: 
www.tellfortell.no/festivalpass

BETALING
Du kan betale med bankkort, kontanter eller 
VIPPS på festivalen. 

ALDERSGRENSE
Tellfortell har 18-års aldersgrense, fordi vi har 
alkoholskjenking inne i hagen.

MEDBRAGT
Det er dessverre ikke mulig å ta alkohol, annen 
drikke eller mat med inn i hagen. Du får kjøpt 
alt du trenger til en hyggelig pris hos oss:
Vi tilbyr velsmakende hamburgere og pølser av 
boergeit fra nabogården Evenrud og ekte fiske-
burgere av fersk hyse. Velg blant tilbehør som 
syltet rødløk, baconmarmelade og kålsalat. Alt 
er hjemmelaget med kjærlig hånd. Du får også 
kjøpt ulike, hjemmelagde kaker og nytraktet 
kaffe, bakt potet med en herlig rømmedressing 
og mais - og snacks i flere varianter. Du kan 
også kjøpe øl, rødvin, hvitvin og mineralvann.

PARKERING
Vi har begrenset med parkeringsplasser, så vi 
henstiller alle til å kjøre flest mulig sammen 
eller bruke bussen vi setter opp. 
Dersom våronna tillater det, har vi god parke-
ring på jordet ved siden av festivalen. 
Følg skiltene eller anvisningene fra de kjekke 
vaktene våre som hjelper deg frem.
Bobiler får plass rett ved innkjøringen til høyre 
for gården. Skal du ha plass på teltcampen, kan 
du kjøre opp til huset og lesse av før du parkerer 
bilen. Bare gi beskjed til parkeringsvaktene.

SITTEPLASSER
Vi setter opp stoler, benker og bord, men ta 
gjerne med noe å sitte på og litt varme klær. Vi 
setter opp telt så du får tak over hodet hvis det 
blir mye regn (vi bestiller alltid sol og varme). 

BUSS 
Vi setter opp buss til festivalen fra Aurskog og 
tilbake til Bjørkelangen. Bussen stopper på flere 
steder undervis. Se www.tellfortell.no/transport 
for mer informasjon og bestilling. Turen koster 
kr 50.- en vei. Det er begrenset antall plasser, så 
det lønner seg å forhåndsbestille.

FROKOST
Alle som overnatter ordner seg selv med frokost 
på lørdag og søndag. 

HANDIKAPPEDE
Det er enkel å komme seg inn til hagen om du er 
dårlig til bens eller sitter i rullestol. Vi har også 
handikaptoalett med enkel atkomst via rampe.

MOBILFRITT
Vi henstiller alle om å legge vekk mobiltelefoner 
under fremføringene. Vi mener opplevelsen blir 
sterkere både for artistene og publikum når det 
ikke er en skjerm imellom dere. 
Ønsker du å skravle høyt er det fint om du 
flytter deg til «Skravlehjørnet» vårt, så du ikke 
forstyrrer andre som er kommet for å lytte.

TOALETTER
En vakker lyssti tar deg til våre hjemme-
snekrede, trivelige og usjenerte utedoer bakerst 
i hagen. Her kan du sitte på gode seter og lese 
hverdagspoesi for deg selv.

BIBLIOTEK OG PRØVEROM
I biblioteket vårt kan du sitte og lese bøker, 
poesi og dikt. Kanskje finner du noe du vil dele 
med andre? «Prøverommet» er en scene hvor 
publikum kan få fremføre korte innslag mellom 
de annonserte konsertene og opplesingene.
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Hjertelig velkommen alle sammen!
Lurer du på noe mer? Send oss en e-post: kari@tellfortell.no!


