
Takk for at du valgte å benytte ticketFast TM

Dette er din billett
Ta med hele siden til arrangementet
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Arrangements kode:

Kundenummer:

Kjøpsdato:

- Strekkoden tillater kun adgang for en person
- Ulovlig kopiering eller ulovlig videresalg av denne billetten 
  vil kunne bety at du ikke får adgang til arrangementet

NAVN 

a                   company

Oppbevar denne billetten på et trygt sted slik du ville gjort med vanlige billetter eller penger.
Billettservice AS har ikke noe ansvar for problemer som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg.
Oppdages det kopierte billetter vil innehavere kunne nektes adgang til lokalet. Vær oppmerksom på 
at arrangementsdato og klokkeslett kan endres ut i fra ansvarlig arrangørs bestemmelser.
 
Bruk av denne billetten er underlagt Billettservice regler og retningslinjer slik disse er presentert på  
http://www.ticketmaster.no/html/billettservice/policies.htmI?l=NO

INNGANG

PLASSRADREFERANSENUMMER

GARD/FELT

SEKSJON

Billettpris inkl. 
billettavgift:

Pristype:

5/152Dør B - Sidegang

KAMP

Håkon Lie

Parkett høyre -
plassgruppe 1

37PH

1. Vær vennlig og kontroller billettene.
2. Arrangement kan av forekjellige årsaker bli utsatt eller avlyst av 
promotor, artist eller arena. Vi vil i samarbeid med arrangør forsøke å 
informere publikum om endringer, men vi kan ikke i alle tilfelle garantere at 
du blir varslet i tide.   
3. Ved avlysning eller endring refunderes billetter etter arrangørens 
bestemmelser. Hovedregel er at billetten refunderes ved utsalgsstedet. 
Billetter kjøpte via web refunderes ved å sende disse til; Billettservice AS, 
Postboks 645, Sentrum, 0106 Oslo. OBS ! Vedlegg navn, adresse og 
kontonr.!
4. Adgang til forestillingen kan ikke alltid garanteres hvis publikum ikke 
overholder tidspunkt for fremmøte eller arrangementsstart.
5. Kjøpte billetter refunderes normalt ikke - og eier av arrangementet har 
ingen forpliktelse I retning av å erstatte tapte eller stjålne billetter.
6. Videresolgte billetter kan etter arrangørens bestemmelser i visse tilfelle 
gjøres ugyldige og innehaver kan bli nektet adgang til arrangementet.
7. Verken promotor, arena, eller billettutsteder har noen form for ansvar for 
personlige eiendeler som blir stjålet eller kommer på avveie under 
gjennomføring av arrangement eller forestilling. 
8. Billetter er utstedt etter arrangørens bestemmelser. Overholdes ikke 
retningslinjer for opphold i arena eller på spillested, kan arrangøren sørge for 
bortvisning.
9. Arenaen kan gjennomføre kontroll for å sikre publikums sikkerhet.
10. Antall billetter som er tilgjengelig for hver kjøper kan etter arrangørens 
bestemmelser reguleres oppad.

DIR. JUROWSKY

www.oslofilharmonien.no
KJØPTE BILL. BYTTES-REF. IKKE

FREDAG 27.4.07 KL 18:00
MIKHAILOV OSLO FILH.KOR

OSLO KONSERTHUS

SÆVERUD SJOSTAKOVITSJ
OSLO-FILHARMONIEN

mest populære arrangementer

Abonnér på ticketAlert på e-post  
for ukentlig informasjon om Norges

www.billettservice.no

besøk www.ticketmastereurope.com først

skal du   
utenlands?

ticketFast
Skriv ut billettene nå

www.ticketmaster.no/ticketFastFAQ

Trenger du hjelp til å
skrive ut billettene?

Kommende arrangementer
      Populære billetter
             Eksklusiv informasjon
besøk: www.billettservice.no

Siste 
      nytt
Siste 
      nytt

OKH27042

04349693555389

150,00 NOK26.04.07

434969

OKH27042
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Takk for at du valgte å benytte ticketFast TM

Dette er din billett
Ta med hele siden til arrangementet
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Arrangements kode:

Kundenummer:

Kjøpsdato:

- Strekkoden tillater kun adgang for en person
- Ulovlig kopiering eller ulovlig videresalg av denne billetten 
  vil kunne bety at du ikke får adgang til arrangementet

NAVN 

a                   company

Oppbevar denne billetten på et trygt sted slik du ville gjort med vanlige billetter eller penger.
Billettservice AS har ikke noe ansvar for problemer som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg.
Oppdages det kopierte billetter vil innehavere kunne nektes adgang til lokalet. Vær oppmerksom på 
at arrangementsdato og klokkeslett kan endres ut i fra ansvarlig arrangørs bestemmelser.
 
Bruk av denne billetten er underlagt Billettservice regler og retningslinjer slik disse er presentert på  
http://www.ticketmaster.no/html/billettservice/policies.htmI?l=NO

INNGANG

PLASSRADREFERANSENUMMER

GARD/FELT

SEKSJON

Billettpris inkl. 
billettavgift:

Pristype:

5/153Dør B - Sidegang

KAMP

Håkon Lie

Parkett høyre -
plassgruppe 1

47PH

1. Vær vennlig og kontroller billettene.
2. Arrangement kan av forekjellige årsaker bli utsatt eller avlyst av 
promotor, artist eller arena. Vi vil i samarbeid med arrangør forsøke å 
informere publikum om endringer, men vi kan ikke i alle tilfelle garantere at 
du blir varslet i tide.   
3. Ved avlysning eller endring refunderes billetter etter arrangørens 
bestemmelser. Hovedregel er at billetten refunderes ved utsalgsstedet. 
Billetter kjøpte via web refunderes ved å sende disse til; Billettservice AS, 
Postboks 645, Sentrum, 0106 Oslo. OBS ! Vedlegg navn, adresse og 
kontonr.!
4. Adgang til forestillingen kan ikke alltid garanteres hvis publikum ikke 
overholder tidspunkt for fremmøte eller arrangementsstart.
5. Kjøpte billetter refunderes normalt ikke - og eier av arrangementet har 
ingen forpliktelse I retning av å erstatte tapte eller stjålne billetter.
6. Videresolgte billetter kan etter arrangørens bestemmelser i visse tilfelle 
gjøres ugyldige og innehaver kan bli nektet adgang til arrangementet.
7. Verken promotor, arena, eller billettutsteder har noen form for ansvar for 
personlige eiendeler som blir stjålet eller kommer på avveie under 
gjennomføring av arrangement eller forestilling. 
8. Billetter er utstedt etter arrangørens bestemmelser. Overholdes ikke 
retningslinjer for opphold i arena eller på spillested, kan arrangøren sørge for 
bortvisning.
9. Arenaen kan gjennomføre kontroll for å sikre publikums sikkerhet.
10. Antall billetter som er tilgjengelig for hver kjøper kan etter arrangørens 
bestemmelser reguleres oppad.

DIR. JUROWSKY

www.oslofilharmonien.no
KJØPTE BILL. BYTTES-REF. IKKE

FREDAG 27.4.07 KL 18:00
MIKHAILOV OSLO FILH.KOR

OSLO KONSERTHUS

SÆVERUD SJOSTAKOVITSJ
OSLO-FILHARMONIEN

mest populære arrangementer

Abonnér på ticketAlert på e-post  
for ukentlig informasjon om Norges

www.billettservice.no

besøk www.ticketmastereurope.com først

skal du   
utenlands?

ticketFast
Skriv ut billettene nå

www.ticketmaster.no/ticketFastFAQ

Trenger du hjelp til å
skrive ut billettene?

Kommende arrangementer
      Populære billetter
             Eksklusiv informasjon
besøk: www.billettservice.no

Siste 
      nytt
Siste 
      nytt

OKH27042

04349693555389

150,00 NOK26.04.07

434969

OKH27042
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Takk for at du valgte å benytte ticketFast TM

Dette er din billett
Ta med hele siden til arrangementet
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Arrangements kode:

Kundenummer:

Kjøpsdato:

- Strekkoden tillater kun adgang for en person
- Ulovlig kopiering eller ulovlig videresalg av denne billetten 
  vil kunne bety at du ikke får adgang til arrangementet

NAVN 

a                   company

Oppbevar denne billetten på et trygt sted slik du ville gjort med vanlige billetter eller penger.
Billettservice AS har ikke noe ansvar for problemer som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg.
Oppdages det kopierte billetter vil innehavere kunne nektes adgang til lokalet. Vær oppmerksom på 
at arrangementsdato og klokkeslett kan endres ut i fra ansvarlig arrangørs bestemmelser.
 
Bruk av denne billetten er underlagt Billettservice regler og retningslinjer slik disse er presentert på  
http://www.ticketmaster.no/html/billettservice/policies.htmI?l=NO

INNGANG

PLASSRADREFERANSENUMMER

GARD/FELT

SEKSJON

Billettpris inkl. 
billettavgift:

Pristype:

5/154Dør B - Sidegang

KAMP

Håkon Lie

Parkett høyre -
plassgruppe 1

57PH

1. Vær vennlig og kontroller billettene.
2. Arrangement kan av forekjellige årsaker bli utsatt eller avlyst av 
promotor, artist eller arena. Vi vil i samarbeid med arrangør forsøke å 
informere publikum om endringer, men vi kan ikke i alle tilfelle garantere at 
du blir varslet i tide.   
3. Ved avlysning eller endring refunderes billetter etter arrangørens 
bestemmelser. Hovedregel er at billetten refunderes ved utsalgsstedet. 
Billetter kjøpte via web refunderes ved å sende disse til; Billettservice AS, 
Postboks 645, Sentrum, 0106 Oslo. OBS ! Vedlegg navn, adresse og 
kontonr.!
4. Adgang til forestillingen kan ikke alltid garanteres hvis publikum ikke 
overholder tidspunkt for fremmøte eller arrangementsstart.
5. Kjøpte billetter refunderes normalt ikke - og eier av arrangementet har 
ingen forpliktelse I retning av å erstatte tapte eller stjålne billetter.
6. Videresolgte billetter kan etter arrangørens bestemmelser i visse tilfelle 
gjøres ugyldige og innehaver kan bli nektet adgang til arrangementet.
7. Verken promotor, arena, eller billettutsteder har noen form for ansvar for 
personlige eiendeler som blir stjålet eller kommer på avveie under 
gjennomføring av arrangement eller forestilling. 
8. Billetter er utstedt etter arrangørens bestemmelser. Overholdes ikke 
retningslinjer for opphold i arena eller på spillested, kan arrangøren sørge for 
bortvisning.
9. Arenaen kan gjennomføre kontroll for å sikre publikums sikkerhet.
10. Antall billetter som er tilgjengelig for hver kjøper kan etter arrangørens 
bestemmelser reguleres oppad.

DIR. JUROWSKY

www.oslofilharmonien.no
KJØPTE BILL. BYTTES-REF. IKKE

FREDAG 27.4.07 KL 18:00
MIKHAILOV OSLO FILH.KOR

OSLO KONSERTHUS

SÆVERUD SJOSTAKOVITSJ
OSLO-FILHARMONIEN

mest populære arrangementer

Abonnér på ticketAlert på e-post  
for ukentlig informasjon om Norges

www.billettservice.no

besøk www.ticketmastereurope.com først

skal du   
utenlands?

ticketFast
Skriv ut billettene nå

www.ticketmaster.no/ticketFastFAQ

Trenger du hjelp til å
skrive ut billettene?

Kommende arrangementer
      Populære billetter
             Eksklusiv informasjon
besøk: www.billettservice.no

Siste 
      nytt
Siste 
      nytt

OKH27042

04349693555389

150,00 NOK26.04.07

434969

OKH27042
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Takk for at du valgte å benytte ticketFast TM

Dette er din billett
Ta med hele siden til arrangementet
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Arrangements kode:

Kundenummer:

Kjøpsdato:

- Strekkoden tillater kun adgang for en person
- Ulovlig kopiering eller ulovlig videresalg av denne billetten 
  vil kunne bety at du ikke får adgang til arrangementet

NAVN 

a                   company

Oppbevar denne billetten på et trygt sted slik du ville gjort med vanlige billetter eller penger.
Billettservice AS har ikke noe ansvar for problemer som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg.
Oppdages det kopierte billetter vil innehavere kunne nektes adgang til lokalet. Vær oppmerksom på 
at arrangementsdato og klokkeslett kan endres ut i fra ansvarlig arrangørs bestemmelser.
 
Bruk av denne billetten er underlagt Billettservice regler og retningslinjer slik disse er presentert på  
http://www.ticketmaster.no/html/billettservice/policies.htmI?l=NO

INNGANG

PLASSRADREFERANSENUMMER

GARD/FELT

SEKSJON

Billettpris inkl. 
billettavgift:

Pristype:

5/155Dør B - Sidegang

KAMP

Håkon Lie

Parkett høyre -
plassgruppe 1

67PH

1. Vær vennlig og kontroller billettene.
2. Arrangement kan av forekjellige årsaker bli utsatt eller avlyst av 
promotor, artist eller arena. Vi vil i samarbeid med arrangør forsøke å 
informere publikum om endringer, men vi kan ikke i alle tilfelle garantere at 
du blir varslet i tide.   
3. Ved avlysning eller endring refunderes billetter etter arrangørens 
bestemmelser. Hovedregel er at billetten refunderes ved utsalgsstedet. 
Billetter kjøpte via web refunderes ved å sende disse til; Billettservice AS, 
Postboks 645, Sentrum, 0106 Oslo. OBS ! Vedlegg navn, adresse og 
kontonr.!
4. Adgang til forestillingen kan ikke alltid garanteres hvis publikum ikke 
overholder tidspunkt for fremmøte eller arrangementsstart.
5. Kjøpte billetter refunderes normalt ikke - og eier av arrangementet har 
ingen forpliktelse I retning av å erstatte tapte eller stjålne billetter.
6. Videresolgte billetter kan etter arrangørens bestemmelser i visse tilfelle 
gjøres ugyldige og innehaver kan bli nektet adgang til arrangementet.
7. Verken promotor, arena, eller billettutsteder har noen form for ansvar for 
personlige eiendeler som blir stjålet eller kommer på avveie under 
gjennomføring av arrangement eller forestilling. 
8. Billetter er utstedt etter arrangørens bestemmelser. Overholdes ikke 
retningslinjer for opphold i arena eller på spillested, kan arrangøren sørge for 
bortvisning.
9. Arenaen kan gjennomføre kontroll for å sikre publikums sikkerhet.
10. Antall billetter som er tilgjengelig for hver kjøper kan etter arrangørens 
bestemmelser reguleres oppad.

DIR. JUROWSKY

www.oslofilharmonien.no
KJØPTE BILL. BYTTES-REF. IKKE

FREDAG 27.4.07 KL 18:00
MIKHAILOV OSLO FILH.KOR

OSLO KONSERTHUS

SÆVERUD SJOSTAKOVITSJ
OSLO-FILHARMONIEN

mest populære arrangementer

Abonnér på ticketAlert på e-post  
for ukentlig informasjon om Norges

www.billettservice.no

besøk www.ticketmastereurope.com først

skal du   
utenlands?

ticketFast
Skriv ut billettene nå

www.ticketmaster.no/ticketFastFAQ

Trenger du hjelp til å
skrive ut billettene?

Kommende arrangementer
      Populære billetter
             Eksklusiv informasjon
besøk: www.billettservice.no

Siste 
      nytt
Siste 
      nytt

OKH27042

04349693555389

150,00 NOK26.04.07

434969

OKH27042
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Takk for at du valgte å benytte ticketFast TM

Dette er din billett
Ta med hele siden til arrangementet

(c
) 

2
0
0
6
 T

ic
ke

tm
as

te
r.
 A

ll 
ri
g
h
ts

 r
es

er
ve

d
.

Arrangements kode:

Kundenummer:

Kjøpsdato:

- Strekkoden tillater kun adgang for en person
- Ulovlig kopiering eller ulovlig videresalg av denne billetten 
  vil kunne bety at du ikke får adgang til arrangementet

NAVN 

a                   company

Oppbevar denne billetten på et trygt sted slik du ville gjort med vanlige billetter eller penger.
Billettservice AS har ikke noe ansvar for problemer som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg.
Oppdages det kopierte billetter vil innehavere kunne nektes adgang til lokalet. Vær oppmerksom på 
at arrangementsdato og klokkeslett kan endres ut i fra ansvarlig arrangørs bestemmelser.
 
Bruk av denne billetten er underlagt Billettservice regler og retningslinjer slik disse er presentert på  
http://www.ticketmaster.no/html/billettservice/policies.htmI?l=NO

INNGANG

PLASSRADREFERANSENUMMER

GARD/FELT

SEKSJON

Billettpris inkl. 
billettavgift:

Pristype:

5/156Dør B - Sidegang

KAMP

Håkon Lie

Parkett høyre -
plassgruppe 1

77PH

1. Vær vennlig og kontroller billettene.
2. Arrangement kan av forekjellige årsaker bli utsatt eller avlyst av 
promotor, artist eller arena. Vi vil i samarbeid med arrangør forsøke å 
informere publikum om endringer, men vi kan ikke i alle tilfelle garantere at 
du blir varslet i tide.   
3. Ved avlysning eller endring refunderes billetter etter arrangørens 
bestemmelser. Hovedregel er at billetten refunderes ved utsalgsstedet. 
Billetter kjøpte via web refunderes ved å sende disse til; Billettservice AS, 
Postboks 645, Sentrum, 0106 Oslo. OBS ! Vedlegg navn, adresse og 
kontonr.!
4. Adgang til forestillingen kan ikke alltid garanteres hvis publikum ikke 
overholder tidspunkt for fremmøte eller arrangementsstart.
5. Kjøpte billetter refunderes normalt ikke - og eier av arrangementet har 
ingen forpliktelse I retning av å erstatte tapte eller stjålne billetter.
6. Videresolgte billetter kan etter arrangørens bestemmelser i visse tilfelle 
gjøres ugyldige og innehaver kan bli nektet adgang til arrangementet.
7. Verken promotor, arena, eller billettutsteder har noen form for ansvar for 
personlige eiendeler som blir stjålet eller kommer på avveie under 
gjennomføring av arrangement eller forestilling. 
8. Billetter er utstedt etter arrangørens bestemmelser. Overholdes ikke 
retningslinjer for opphold i arena eller på spillested, kan arrangøren sørge for 
bortvisning.
9. Arenaen kan gjennomføre kontroll for å sikre publikums sikkerhet.
10. Antall billetter som er tilgjengelig for hver kjøper kan etter arrangørens 
bestemmelser reguleres oppad.

DIR. JUROWSKY

www.oslofilharmonien.no
KJØPTE BILL. BYTTES-REF. IKKE

FREDAG 27.4.07 KL 18:00
MIKHAILOV OSLO FILH.KOR

OSLO KONSERTHUS

SÆVERUD SJOSTAKOVITSJ
OSLO-FILHARMONIEN

mest populære arrangementer

Abonnér på ticketAlert på e-post  
for ukentlig informasjon om Norges

www.billettservice.no

besøk www.ticketmastereurope.com først

skal du   
utenlands?

ticketFast
Skriv ut billettene nå

www.ticketmaster.no/ticketFastFAQ

Trenger du hjelp til å
skrive ut billettene?

Kommende arrangementer
      Populære billetter
             Eksklusiv informasjon
besøk: www.billettservice.no

Siste 
      nytt
Siste 
      nytt

OKH27042

04349693555389

150,00 NOK26.04.07

434969

OKH27042
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Takk for at du valgte å benytte ticketFast TM

Dette er din billett
Ta med hele siden til arrangementet
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Arrangements kode:

Kundenummer:

Kjøpsdato:

- Strekkoden tillater kun adgang for en person
- Ulovlig kopiering eller ulovlig videresalg av denne billetten 
  vil kunne bety at du ikke får adgang til arrangementet

NAVN 

a                   company

Oppbevar denne billetten på et trygt sted slik du ville gjort med vanlige billetter eller penger.
Billettservice AS har ikke noe ansvar for problemer som skyldes ulovlig kopiering eller videresalg.
Oppdages det kopierte billetter vil innehavere kunne nektes adgang til lokalet. Vær oppmerksom på 
at arrangementsdato og klokkeslett kan endres ut i fra ansvarlig arrangørs bestemmelser.
 
Bruk av denne billetten er underlagt Billettservice regler og retningslinjer slik disse er presentert på  
http://www.ticketmaster.no/html/billettservice/policies.htmI?l=NO

INNGANG

PLASSRADREFERANSENUMMER

GARD/FELT

SEKSJON

Billettpris inkl. 
billettavgift:

Pristype:

5/157Dør B - Sidegang

KAMP

Håkon Lie

Parkett høyre -
plassgruppe 1

87PH

1. Vær vennlig og kontroller billettene.
2. Arrangement kan av forekjellige årsaker bli utsatt eller avlyst av 
promotor, artist eller arena. Vi vil i samarbeid med arrangør forsøke å 
informere publikum om endringer, men vi kan ikke i alle tilfelle garantere at 
du blir varslet i tide.   
3. Ved avlysning eller endring refunderes billetter etter arrangørens 
bestemmelser. Hovedregel er at billetten refunderes ved utsalgsstedet. 
Billetter kjøpte via web refunderes ved å sende disse til; Billettservice AS, 
Postboks 645, Sentrum, 0106 Oslo. OBS ! Vedlegg navn, adresse og 
kontonr.!
4. Adgang til forestillingen kan ikke alltid garanteres hvis publikum ikke 
overholder tidspunkt for fremmøte eller arrangementsstart.
5. Kjøpte billetter refunderes normalt ikke - og eier av arrangementet har 
ingen forpliktelse I retning av å erstatte tapte eller stjålne billetter.
6. Videresolgte billetter kan etter arrangørens bestemmelser i visse tilfelle 
gjøres ugyldige og innehaver kan bli nektet adgang til arrangementet.
7. Verken promotor, arena, eller billettutsteder har noen form for ansvar for 
personlige eiendeler som blir stjålet eller kommer på avveie under 
gjennomføring av arrangement eller forestilling. 
8. Billetter er utstedt etter arrangørens bestemmelser. Overholdes ikke 
retningslinjer for opphold i arena eller på spillested, kan arrangøren sørge for 
bortvisning.
9. Arenaen kan gjennomføre kontroll for å sikre publikums sikkerhet.
10. Antall billetter som er tilgjengelig for hver kjøper kan etter arrangørens 
bestemmelser reguleres oppad.

DIR. JUROWSKY

www.oslofilharmonien.no
KJØPTE BILL. BYTTES-REF. IKKE

FREDAG 27.4.07 KL 18:00
MIKHAILOV OSLO FILH.KOR

OSLO KONSERTHUS

SÆVERUD SJOSTAKOVITSJ
OSLO-FILHARMONIEN

mest populære arrangementer

Abonnér på ticketAlert på e-post  
for ukentlig informasjon om Norges

www.billettservice.no

besøk www.ticketmastereurope.com først

skal du   
utenlands?

ticketFast
Skriv ut billettene nå

www.ticketmaster.no/ticketFastFAQ

Trenger du hjelp til å
skrive ut billettene?

Kommende arrangementer
      Populære billetter
             Eksklusiv informasjon
besøk: www.billettservice.no

Siste 
      nytt
Siste 
      nytt

OKH27042

04349693555389

150,00 NOK26.04.07

434969

OKH27042
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