Corona Protocol Theater De Tuin op Landgoed Leusderend

Beste bezoeker,
Om uw veiligheid te waarborgen hebben we een aantal maatregelen genomen om mogelijke
besmetting met het Corona virus te voorkomen.
We houden ons hiertoe aan de richtlijnen van het RIVM en volgen de afspraken die gelden voor alle
theaters en concertzalen die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie VSCD (Vereniging van
Schouwburg en Concertgebouw Directies).
Vanaf het moment dat u Landgoed Leusderend betreedt tot het moment dat u het weer verlaat
vragen we aan u om u aan de regels zoals hieronder verwoord te houden.
Het wijst zich vanzelf en de meeste regels kent u inmiddels ook wel. Daarnaast gaan onze vrijwilligers
u helpen.
Uitgangspunt is dat wij (de artiesten en de vrijwilligers van ons theater) u een hele fijne avond willen
laten beleven binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn.
Tickets: zijn alleen online verkrijgbaar. We kunnen 30 bezoekers per voorstelling ontvangen. Per
transactie kunt u maximaal 3 kaarten kopen. Koopt u meer dan één kaart dan krijgt u plaatsen
naast elkaar toegewezen. We gaan er dan vanuit dat u tot een huishouden behoort (zie hierna
onder regels).
Mondkapjes: Het is niet verplicht om een mondkapje te dragen omdat we de 1,5 meter afstand in
acht nemen. Mocht u toch een mondkapje willen dragen dan moet u dit zelf meenemen.
Plattegrond:

Regels:
- Houd 1,5 meter afstand van alle personen in het theater. Uitzondering vormen kinderen t/m 12
jaar en “huisgenoten”. Onder “huisgenoten” verstaan we bezoekers die met elkaar een huishouden
voeren of een sociale eenheid vormen (zoals een gezin, partners of huisgenoten).
- Desinfecteer uw handen bij de entree. Voorafgaand aan uw bezoek maken wij alle
contactoppervlakken zoals deurknoppen, trapleuningen en liftknoppen intensief schoon.
- U moet klachtenvrij zijn. Bij binnenkomst wordt een controlegesprek gehouden. We volgen hierbij
de richtlijnen van het RIVM. Theater De Tuin behoudt te alle tijden het recht om bezoekers toegang
tot de voorstelling te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.
- Volg de looproutes. De looproutes zijn gemarkeerd, er is eenrichtingsverkeer. Bij de entree en op
andere plekken waar rijvorming kan ontstaan, komen om de 1,5 meter strepen om het afstand
houden te vergemakkelijken.
- Volg de aanwijzigingen van de vrijwilligers op!
- Er is geen garderobe. U kunt uw jas meenemen in de zaal. Jassen moet u, in verband met de
brandveiligheid, op een stoel naast u leggen. Deze stoel is gemarkeerd.
- U krijgt van ons een zitplaats aangewezen. Er is geen vrije keuze mogelijk. We richten de zaal zo in
dat er 1,5 meter afstand is tussen u en andere bezoekers. Alleen huisgenoten kunnen naast elkaar
plaatsnemen. Het maximale aantal stoelen naast elkaar is 3 (+ 1 stoel voor de jassen).

- Er is geen pauze en geen horeca. Bij binnenkomst krijgt u van ons een flesje plat of
koolzuurhoudend water.
- Blijf gedurende uw gehele bezoek zitten. Geen staande ovatie en mocht u tijdens de voorstelling
naar het toilet moeten dan kunt u daarna niet meer terug naar uw plaats. U kunt de voorstelling
dan aan de zijkant verder uitkijken.
- Minder validen kunnen met de lift. Maximaal 1 persoon per keer
- Na afloop van de voorstelling blijft u zitten. Onze vrijwilligers begeleiden u rij voor rij de zaal uit.

Gezondheidscheck:
Kom niet als u een van onderstaande vragen met ja moet beantwoorden:

Servicemail:
U ontvangt 3 dagen voor uw bezoek een servicemail. Hierin staat alle informatie voor uw bezoek aan
’t Atrium op Leusderend volgens de meest actuele richtlijnen van het RIVM.
Feedback:
We horen graag hoe u uw bezoek ervaren heeft. Heeft u opmerkingen, verbeteringen en ideeën dan
kunt u deze mailen naar: voorzitter@theaterdetuin.nl

