VEILIG HET CULTUURHUIS BEZOEKEN
Om jouw veiligheid te garanderen hebben wij onderstaande maatregelen getroffen die gelden
tijdens een bezoek aan Cultuurhuis Nieuwe Veste. Deze maatregelen zijn ingericht op de ‘anderhalve
meter samenleving’ en conform de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu).

HEB JE EEN VAN ONDERSTAANDE KLACHTEN?
BLIJF DAN THUIS!

ALGEMEEN
Kom je naar het Cultuurhuis dan is het belangrijk om onderstaande vragen met NEE te kunnen beantwoorden:
• Heb je zelf of heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
• Heb je een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 10 dagen
• contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
• Ben je in quarantaine omdat je direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld? Of ben je terug gekomen uit een COVID-19-risicogebied*?
• Voor ALLE activiteiten, voorstellingen en cursussen moet vooraf aangemeld worden via onze
website. Óók voor de gratis activiteiten. Om het veilig te houden is het aantal deelnemers aan
elke activiteit beperkt.
• In het Cultuurhuis is gelegenheid om handen te ontsmetten.

ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•
•

Reserveer altijd voor een activiteit via onze website. Ook als deze gratis is.
Houdt te allen tijde anderhalve meter afstand van anderen.
Betreed en verlaat één voor één de ruimte via de aangegeven looproute.
Volgt de (veiligheids)instructies van de docent op.
Gebruik een vaste (zit)plaats.
Ontsmettingsmiddelen zijn in de ruimte aanwezig.

THEATERBEZOEK
•
•
•

Bestel uw kaarten zoveel mogelijk online.
Tijdens openingstijden van de kassa kunt u kaarten telefonisch of aan de balie bestellen.
Maakt u gebruik van een rolstoel, rollator of looprek? Neem dan voorafgaand aan uw bezoek
contact met ons op.

Tijdens uw bezoek
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De deuren van het Theater Twee Hondjes gaan 20 minuten voor aanvang van de voorstelling
open.
Voorafgaand aan uw bezoek wordt er bij de deur een controlegesprek gevoerd.
De garderobe is momenteel niet beschikbaar.
Indien een drankje inbegrepen is bij de voorstelling, kunt u deze voorafgaand aan de voorstelling afhalen bij de bar en meenemen de zaal in. Na afloop van de voorstelling kunt u uw glazen/
flesjes laten staan. Er zijn tafeltjes aanwezig om uw drankje op te plaatsen.
Houd anderhalve meter afstand van uw medegasten en van onze medewerkers.
Vanwege de anderhalve meter maatregel zijn de plaatsen niet geplaceerd.
Bij aanvang van de voorstelling wordt u door een van onze zaalbegeleiders naar uw plaats begeleid.
Tijdens de voorstelling is toiletbezoek niet mogelijk, uiteraard van te
voren en na afloop wel.
Theater Twee Hondjes heeft een heldere routing door het gebouw,
houd deze aan en volg bij twijfel de aanwijzingen van de
medewerkers.
Het kan voorkomen dat een voorstelling iets later begint ten gevolge van de coronamaatregelen,
wij vragen hiervoor uw begrip.
In het gebouw wordt lucht alleen 100% buiten naar binnen ingeblazen.
Bij het applaus wordt u verzocht te blijven zitten. Meezingen en meejuichen is niet toegestaan.
Was uw handen vaak en goed en gebruik desinfecterende middelen,
deze zijn ruim voorradig tijdens uw bezoek.
Schud geen handen.
Hoest in uw elleboog en zit niet aan uw gezicht.

VRAGEN?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op tijdens onze openingstijden of vul het contactformulier in
op onze site. We geven dan zo spoedig mogelijk antwoord.

