
 

Hoe om te gaan met de Coronaregels /jdens De Verbeelding 

Na de persconferen-e van dinsdag 15 september is duidelijk dat vanaf zaterdag 25 september een 
aantal versoepelingen van de Coronaregels ingaan. Die zijn voor ons Verbeeldingsweekend op 
zaterdag 25 en zondag 26 september absoluut van belang. Ze maken het mogelijk om met minder 
beperkingen van kunst en optredens te genieten. Daar zijn we blij mee. Puntsgewijs zeEen we een 
aantal zaken op een rijtje. 

• Tijdens de openingsavond en het concert op zaterdagavond in De Dorpskerk is een QR code 
of een geprint vaccina-ebewijs nodig. Daar wordt op gecontroleerd.  

• Voor de kunst- en cultuurroute zijn geen specifieke maatregelen nodig. Wij zorgen ervoor dat 
op elke loca-e handgel en -ssues beschikbaar zijn. Zet deze bij de ingang, zodat bezoekers 
hier gebruik van kunnen maken. 

• Overleg met elkaar (kunstenaars en loca-ehouder) wat je maximaal aan bezoekers tegelijk 
kunt en wilt ontvangen. Kies een aantal waarbij je jezelf preRg voelt in de ruimte die voor de 
exposi-e wordt gebruikt. Laat bij de deur weten hoeveel mensen er maximaal binnen mogen 
zijn, bijvoorbeeld door een A-4-tje op te hangen met daarop het aantal. Is dat aantal bereikt? 
Graag even buiten te wachten. 

• Bij optredens buiten geldt geen beperking in aantal en plek waar mensen ziEen of staan. 

• Bij optredens binnen is het verstandig om de ruimte niet helemaal vol te laten lopen. Dus wel 
zitplaatsen, maar geen bezoekers staand langs de muren of op de open plekken tussen de 
stoelen. Hou daarop toezicht bij de deur en meld vriendelijk wanneer het maximale aantal 
bezoekers is bereikt. 

• Wanneer loca-ehouders zelf meer beperkingen aan bezoekers willen opleggen, zoals een QR 
code of een geprint vaccina-ebewijs, bijvoorbeeld bij een optreden in een kleine ruimte, dan 
kan dat. Het is aan de loca-ehouders hoe zij dit willen checken. 

Verder hopen we natuurlijk dat alles soepel verloopt en bezoekers elkaar vooral de ruimte geven om 
van de kunst en de optredens te kunnen genieten. 

Met vriendelijke groet, 

Piet van Adrichem 

VoorziEer Verbeelding 


