In deze FAQ vind je:
- Hoe kun je een entreebewijs kopen?
- Hoe is het eiland te bereiken?
- Hoe is het geregeld met het vervoer op het eiland?
- Waar zijn slaapplekken te vinden?
- Waar zijn de speeltijden te vinden?
- Waar is er meer informatie te vinden tijdens het festival?
- Waar kunnen tassen en jassen bewaard worden tijdens het festival?
- Waar worden verloren en gevonden voorwerpen heengebracht?
- Waar kan ik terecht voor medische hulp?
- Kan ik ook pinnen op het festival?
- Wist je dat?
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FAQ
Hoe kun je een entreebewijs kopen?
Een entreebandje voor tien dagen toegang koop je op
onze website, via Rederij Doeksen, op West in de haven
of bij de ingangen van de Betonning en de Westerkeyn.
Met je entreebandje kun je genieten van alles wat het
festival te bieden heeft. Hiermee heb je toegang tot de
Betonning, de Westerkeyn en de expeditieprojecten en
natuurlijk het straattheater. De theatervoorstellingen
– waarvoor je een aanvullend kaartje nodig hebt –
vinden plaats in de duinen, het bos of op het strand.
Koop je theatertickets online, op de Westerkeyn of in
‘Ons Huis’ op West-Terschelling.
Het entreebandje is niet overdraagbaar. Toegang tot de
verschillende plekken is afhankelijk van de locatiecapaciteit; populaire activiteiten kunnen eerder vol zitten.
Toegang tot de theatervoorstellingen krijg je alleen
door de combinatie van een entreebandje en een apart
aan te schaffen voorstellingsticket.

LET OP: Oerol is een PIN-only festival. Zorg dus dat je
je pinpas altijd bij de hand hebt.

Hoe is het eiland te bereiken?
Auto of ov

Met je auto of de trein rijdt je tot aan Harlingen Haven
en loop je zo naar de bootterminal van Rederij Doeksen.
Vanaf daar vaar je met de veer of de snelboot naar de
haven van West-Terschelling. Gedurende het festival
varen er extra boten vanaf Harlingen naar Terschelling.
Kijk voor dienstregeling en reserveringen op www.
rederij-doeksen.nl.

Festivalbus

Via www.festivalbussen.nl reis je van Utrecht CS of
Amsterdam CS met een touringcar direct naar Harlingen-Haven. Bij aankomst stap je direct op de boot.
Geen overstappen, geen vertragingen, directe verbinding, snel, groen en goedkoop.

Hoe is het geregeld met het vervoer op het eiland?
Fiets

Op Terschelling zijn er verschillende locaties die fietsen verhuren. Met de
fiets ben je onafhankelijk, kom je overal makkelijk zonder veel te lopen en
ben je ook nog eens lekker groen bezig. Er is een speciale fietsenparkeerplaats direct tegenover festivalhart de Westerkeyn.

Auto

Voor auto’s geldt: parkeer de auto zoveel mogelijk buiten de dorpen. Als je
naar het festivalhart wil, kun je terecht op het parkeerveld aan de hoofdweg.
Je moet dan nog 5 minuten lopen naar de entree van de Westerkeyn.

Bus

Arriva heeft een speciale busregeling tijdens Oerol. De exacte tijden kun je
vlak voor het festival vinden op onze website, onder het kopje ‘Bereikbaarheid & Toegankelijkheid’.

Waar zijn slaapplekken te vinden?

Slapen doe je in een hotel, huisje, stacaravan of in je tent op de camping.
Voor informatie over onderdak kun je contact opnemen met de
Terschellinger VVV. Zorg dat je wel iets reserveert voordat je naar
Terschelling komt. Wildkamperen is op het hele eiland verboden.

Waar zijn de speeltijden te vinden?
Website

Voor de actuele speeltijden van zowel de theaterprogrammering als de
muziekprogrammering kijk je in onze blokkenschema’s op de website. Deze
zijn te vinden onder het kopje Programma.

App

Dit jaar is er een Oerol mobiele app. In deze app kun je alle speellocaties,
tijden en actueel nieuws vinden over het programma en voorstellingen als
favoriet markeren. Download de app via de App store of Google Play vanaf 1
juni.

Waar is er meer informatie te vinden tijdens het festival?
Infobalies

Tijdens Oerol zijn er drie infobalies. Bij deze balies, bij de haven op
West-Terschelling, op de Betonning en op de Westerkeyn, kun je al je vragen
stellen. Voor vragen over het programma of de ticketverkoop kun je terecht
bij de kassa en het Help-mij-kiezen-loket in De Kerk op de Westerkeyn.

Dagkrant

Ook is dit jaar tijdens het festival onze gratis Dagkrant verkrijgbaar, met
actueel festivalnieuws en het complete programma. Voor verdieping kun je
het nieuwe Oerol Magazine kopen met achtergrondverhalen en interviews.

VVV Terschelling

Bij de VVV kun je terecht voor informatie over het eiland, accommodaties en wandel- en
fietskaarten. Daarnaast verkoopt de VVV entreebandjes en posters. Ook koop je er kaarten voor de eilandprogrammering en voor de voorstellingen en concerten vanuit de lokale
ondernemers.

Waar kunnen tassen en jassen bewaard worden tijdens het festival?
Oerol heeft geen kluisjes, maar op de Westerkeyn is er een gratis garderobe. Hier kun je je
jassen en/of tassen afgeven en letten onze vrijwilligers op je spullen.

Waar worden verloren en gevonden voorwerpen heengebracht?

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen worden gemeld op www.verlorenofgevonden.
nl, of geef gevonden spullen af bij de Oerol-infobalies. Voor verloren spullen kun je naar het
Gemeentelijk Havenkantoor van Terschelling gaan. Daar kun je meteen aangifte doen van
verlies.

Willem Barentszkade 26b
West-Terschelling
ma. t/m vr. 10.00 - 17.00 uur
za. en zo. 10.00 - 12.00 uur

Waar kan ik terecht voor medische hulp?

Zorg ervoor dat je deze telefoonnummers bij de hand hebt.
Huisartsenpraktijk West Terschelling
Duintuin 3
0562-442181
SPOED: 0562-443333.
Huisartsenpraktijk Midsland
Westerdam 31
0562-448703
SPOED: 0562-448222.
Tandartspraktijk Midsland
Westerburen 12
0562-449444.
Tandartspraktijk West
Torenstraat 52A
06-20249068.

Kan ik ook pinnen op het festival?

Op Oerol kun je alléén gebruik maken van PIN. Zorg dus dat je je pinpas altijd bij de hand
hebt.

Wist je dat?
Hoe oud is Oerol?
Dit jaar is Oerol 36 jaar.
Hoe kan ik Oerol taggen op social media?
Onze hashtags zijn #oerol17, #oerol2017 en #festivaleiland.
Oerol is groen!
Wij denken graag aan de natuur. Hoe kan dat ook anders op zo’n mooi eiland.
Help ons door je afval in de prullenbak te gooien, en je peuken in een
pocket-asbakje te houden. De pocket-asbakjes zijn te verkrijgen op de
festivalterreinen.
Ons bier wordt in glas geschonken
Bier in glas is niet alleen lekkerder, maar ook beter voor het milieu. Denk er wel
aan om de glazen weer terug te brengen naar de bar, zodat het niet toch op de
grond beland.
Oerol houdt zich ook bezig met onderzoek en wetenschap
Tijdens de Ochtendtalkshows (dit jaar met George en Eran) en in de Oerol
colleges wordt gepraat over het programma en de achterliggende gedachte.
Experiment en duurzaamheid zijn vaak voorkomende thema’s. Ook hebben we
speciale verdiepingsroutes waarbij je langs drie voorstellingen gaat. Onderweg
leer je meer over de kunstenaars en het eiland.
Oerol houdt rekening met minder validen, slechtzienden en slechthorenden
Oerol maakt een overzicht met alle voorstellingen en hun toegankelijkheid. Zo
kunnen mensen die moeite hebben met mobiliteit of beperkt zijn in de receptie
van voorstellingen weten welke voorstellingen het meest geschikt voor ze zijn.
Bij aflasting kun je je entreegeld terugkrijgen
Wanneer een voorstelling afgelast wordt voordat de helft van de speelduur
bereikt is, krijg je je toegangsgeld terug. Dit kan bij de centrale kassa op de
Westerkeyn of bij de kassa in Ons Huis, op West-Terschelling. In de meeste
gevallen is er een speciale Retourkassa ingericht, zodat je niet (lang) hoeft te
wachten.
Oerol heeft een kinderoppas
Je kunt als ouder kinderen (vanaf 3 jaar) bij kinderboerderij het Hooivak
(Hoorn) in goede handen achterlaten en zo zelf onbezorgd naar een theatervoorstelling gaan. Het Hooivak is elke dag open van 10.00 uur tot 20.00 uur
en ontvangt kinderen op het hele uur. Er zijn bedden aanwezig en er worden
verschillende buiten en binnenactiviteiten georganiseerd. Deze service kost €6
per uur per kind inclusief drankjes en kan aangevuld worden met middageten
(€5) en avondeten (€5). Bij het ophalen van de kinderen wordt afgerekend,
pinnen is niet mogelijk.
Oerol brengt mensen met elkaar in contact
Ook dit jaar kun je weer een persoonlijke boodschap achterlaten. Wil je iets
kwijt of zoek je die leuke jongen of meid van gister, laat een lokroepje achter!
Gebruik #lokroepje voor Twitter of Instagram.

