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Inleiding

Theater Kees weer open voor repetities!

Nadat Theater Kees in maart van dit jaar haar deuren vrij plotseling moest sluiten als gevolg van 
coronamaatregelen, zullen vanaf 1 juni repetitieactiviteiten weer worden hervat. Het theater 
blijft tot nader order gesloten voor uitvoeringen en het ontvangen van publiek.

Om stapsgewijs de activiteiten in ons theater weer op te starten, is het belangrijk dat we samen zorgdragen 
voor een veilige en verantwoorde omgeving. We vragen iedereen die de komende tijd gebruikmaakt van ons 
theater onze richtlijn zorgvuldig te bestuderen en alle voorschriften, afspraken en maatregelen te respecteren.

Voor het opstellen van deze richtlijn is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

• De algemene richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid (deze zijn te allen tijde leidend) 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus/gezondheidsadviezen

• De richtlijnen voor cultuur van de Rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

• Het protocol, opgesteld door branche-organisatie ‘Cultuurconnectie’ 
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol

We hebben geprobeerd dit document kort, begrijpelijk en leesbaar te houden. Het document zal daardoor 
niet in elke specifieke praktijksituatie voorzien. Belangrijke basisuitgangspunten zijn dan ook:

• Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze richtlijn.

• Maatregelen worden op hoofdlijnen geduid. Details worden zoveel mogelijk overgelaten aan de praktijk.

We rekenen op ieders medewerking voor een veilig, verantwoord en plezierig gebruik van ons theater!

 Bestuur Theatergroep Koperen Kees
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Basisregels

Voorschriften RIVM

Algemeen

• De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

• iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand van elkaar 
(zie ‘specificatie 1,5 meter afstand’)

• we wassen onze handen vaak en goed

• we schudden geen handen

• we hoesten in onze elleboog

• we zitten niet aan ons gezicht

• we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

• De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat (bij de ingang van ons 
theater) beschikbaar zijn:

• desinfecterende handgel

• zeep

• papieren handdoekjes

• oppervlaktesprays
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Specificatie 1,5 meter afstand

Anderhalvemeterrichtlijn

Het bewaren van 1,5 meter afstand is een leidend criterium in het openbare leven en van toepassing bij het 
bepalen van maximale bezetting van binnen- en buitenruimten: 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. 
N.B. Vanaf 3 personen kan er worden gehandhaafd op die 1,5 meter;

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden;

• Per 1 juli hoeven ook jongeren tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
N.B. Dit geldt ook op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig opengaan.

• De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

Uitzonderingen

De regel is weliswaar dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt, maar in sommige situaties 
is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

• mensen die tot 1 huishouden horen

• contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;

• mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);

• acteurs, dansers en sporters (binnen en buiten).

In ons theater houden we 1,5 meter afstand als een gebruikersgroep 
bestaat uit zowel personen van 18 jaar en ouder als personen jonger dan 
18 jaar. Als acteur op de speelvloer mag hiervan worden afgeweken.!
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Algemeen gebruik theater

Beperkt toegankelijk

Basisregels voor het gebruik van ons theater

• Uitsluitend toegankelijk voor leden, deelnemers en medewerkers van:

• Theater Kees

• Theatergroep Koperen Kees

• Jeugdtheater StairKees

• Kindertheater Kleine Kees

• Toneelvereniging Marjatta

• Dansgroep Anneloes

• Ten hoogste 1 gebruikersgroep/groepsactiviteit per gebruiksmoment. 

• Uitsluitend met toestemming van het bestuur van Theatergroep Koperen Kees.

• De aanwijzingen en markeringen in het theater dienen te worden opgevolgd.

Aangepaste openingstijden

• Het theater is uitsluitend geopend:

• tijdens groepsactiviteiten

• ten hoogste één uur voor aanvang van de activiteit

• ten hoogste één uur na afloop van de activiteit
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Voor de volgende wekelijkse activiteiten is geen nadere toestemming vereist

• Clubavond Jeugdtheater StairKees 
vrijdagavond van 19.30 uur tot en met 22.00 uur

• Repetitie Kindertheater Kleine Kees 
zaterdagochtend van 10.00 uur tot en met 12.00 uur

Bij afwijkingen van bovenstaande is toestemming benodigd.

Suggesties voor verbeterde naleving van de richtlijnen

• Gebruik de buitenruimte naast het theater voor meer ruimte en onderlinge afstand.

• Houd deuren zoveel mogelijk open voor goede ventilatie.

• Beperk aanwezigheid en verblijfsduur in de foyer tot een minimum.

• Barwerkzaamheden worden verricht door ten hoogste 1 persoon van 16 jaar of ouder.

• Ga thuis naar het toilet en beperk het gebruik van de in het theater aanwezige toiletten.

• Houd rekening met een grotere benodigde onderlinge afstand in geval van schreeuwen en zingen.

• Pas de activiteiten/programma’s zoveel mogelijk aan en waarborg daarbij de onderlinge afstand.

• De begeleidingsteams van de gebruikersgroepen hanteren zo nodig aanvullende maatregelen.

Nota bene

• Beperk geluidsoverlast zoveel mogelijk bij activiteiten in de buitenlucht.

• Vanaf 22.00 uur dient het buiten het theater stil te zijn.

• Word je gebracht of opgehaald? Laat degene die je brengt/haalt buiten het theater blijven!
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Looproute in het theater

• Binnenkomst via de keukendeur.

• Wachtplaatsen voor toiletten en bar in de foyer.

Ook in ons theater leven we de richtlijnen van het RIVM na

• Blijf thuis als je klachten hebt. Zelfs bij milde symptomen zoals hoesten, verkoudheid en lichte koorts. 
Blijf ook thuis als één van je huisgenoten koortsverschijnselen heeft. Pas nadat jij en/of je huisgenoot is 
hersteld, mag je het theater bezoeken. Twijfel je? Overleg dan met het bestuur.

• Bij binnenkomst eerst handen ontsmetten met desinfectie.

• Vermijd fysiek contact en houd minimaal 1,5 meter afstand. Zie ‘specificatie 1,5 meter afstand’.

• Was je handen regelmatig gedurende 20 seconden met zeep en maak ze droog met wegwerpdoekjes.

• Raak je gezicht niet aan.

• Hoest of nies in je elleboog en snuit je neus met wegwerpdoekjes. Was daarna je handen.



Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.


