Tilgængelighedspolitik på Gimle
Det er vigtigt for os at vores gæster med handicap får en god oplevelse på Gimle. Derfor
har vi, i samarbejde med Volue, udviklet en tilgængelighedspolitik, som sikrer at
publikummer og medarbejdere med et handicap føler sig godt taget imod på Gimle.
Herunder har vi listet en række informationer, som kan være relevant før, under og efter et
koncertbesøg.
1. Kontaktperson
På Gimle har vi en kontaktperson som er ansvarlig for handicapforhold og tilgængelighed.
Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer forud for eller efter dit koncertbesøg, er du
velkommen til at kontakte Maria Grongstad på mariag@gimle.dk eller på tlf. 46 37 19 82.
2. Synlig og tilgængelig information
Inden du besøger Gimle, kan det være væsentlig at vide lidt om vores procedurer,
adgangsforhold, tilgængelighed og indretningen af stedet. Vi har derfor forsøgt at
synliggøre dette her i tilgængelighedspolitikken og i disse videoer, der giver et godt
overblik over Gimle:
Udendørsforhold
Indendørsforhold
Parkering
Gimle har to handicapparkeringspladser tæt på indgangen.
Indgangsparti
Indgangen til Tanken, vores hovedscene, er fri for niveauer.
For at komme ned til caféen er der to trappetrin, men der er trinløs adgang via en rampe
langs den lave mur.
Toiletforhold
På Gimle har vi to handicaptoiletter. Et i foyeren i Tanken og et i caféen. Begge ligger
centralt, sammen med de øvrige toiletter.

Indretning
Selve Gimle er niveaufrit, dvs. der er fri passage for kørestolsbrugere samt
gangbesværede. Vi har en balkon og en kælder, og en elevator der kan hjælpe dig op og
ned.
Lyd og lys
Vi er et spillested, så derfor vil der være høj musik og larm til koncerter. Der kan
forekomme stroboskop lys og hurtigt skiftende farver på vores lysanlæg til koncerterne.
Der er mørkt og det kan, for nogen, måske være svært at orientere sig.
Se en video her for at danne dig et overblik over Gimles lokaler.
3. Uddannelse af personale og frivillige
Vores frivillige personale har modtaget information om, hvordan man møder gæster med
særlige behov og du kan derfor kontakte disse, hvis du måtte have nogle spørgsmål under
dit besøg. Det frivillige personale har en sort t-shirt på, hvor der står Gimle på ryggen. Den
afviklingsansvarlige på aftenen har en grå trøje på med et Gimlelogo på ryggen. Har du
spørgsmål inden et arrangement, ris eller ros efter et besøg, kontakt Maria Grongstad på
mariag@gimle.dk eller på tlf. 46 37 19 82.
4. Ledsagerbilletter
På Gimle er det muligt at medtage én gratis ledsager ved fremvisning af ledsagerkort fra
brugerservice i Danske Handicaporganisationer. Er du i tvivl om, hvordan ledsagerkortet
ser ud, kan du se det her:

Billetter til Gimles arrangementer kan købes via gimle.dk, i Gimles café og hos Billetten på
tlf. 7020 2096. Du skal altid indløse en billet til dig selv og din ledsager. Ledsagerbilletten
er gratis og kun gyldig ved fremvisning af ledsagerkort ved indgangen. Er du
kørestolsbruger, skal du købe en særskilt kørestolsbillet.

For din egen sikkerheds skyld og med hensyn til kapaciteten, er der som udgangspunkt
max. 6 kørestolsbilletter i salg pr. arrangement. Er i flere kørestolsbrugere, kontakt den
handicapansvarlige for at høre om mulighederne. Vi anbefaler at du kommer i god tid.
Har du brug for ekstra hjælp, kontakt os gerne på forhånd.
5. Forpligtelse af samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere, som benytter sig af Gimle, er selvfølgelig underlagt samme vilkår,
hvad angår forhold for personer med handicap. Det betyder, at denne handicappolitik også
gælder når andre foreninger og klubber benytter vores lokaler. Det betyder at der er gratis
adgang for én ledsager, ved fremvisning af ledsagerkort.
6. Ligebehandling ved rekruttering
På Gimle tilstræber vi en bred publikumsgruppe. Det samme gør sig gældende for vores
medarbejdere og frivillige stab. Vi tror på, at alle kan bidrage med noget og at forskellighed
giver værdi og udvikling. Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke.
Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk
tilhørsforhold til at søge som frivillige, samt søge lønnede stillinger opslået på Gimle.

Gimle er certificeret med Volues guldmærke for tilgængelighed. Det betyder, at vi har
opfyldt kriterierne for Volues anbefalinger, der er pejlemærker for at komme tættere på
løsninger, der giver fysisk adgang og positiv genklang. Samtidig er det let afkodelig
information for mennesker med handicap.

