Uw bezoek aan het Amsterdams Marionetten Theater
Veiligheidsmaatregelen ivm Covid 19
● Onze Theaterzaal is volledig corona-proof: veilig en toch sfeervol.

Wij kunnen in ons theater max. 15 tot 29 bezoekers ontvangen, afhankelijk van het aantal 'huishoudens' en
de leeftijd van de bezoekers.
Bij onze Anderhalve Meter Editie 'Ra, Ra er was eens', gericht op jonge kinderen: max. 29 bezoekers.
Bij zaalverhuur: max. 15 personen als het gaat om volwassen bezoekers, elk uit een ander huishouden.
Ventilatie: er is een WTW systeem (warmte terugwin systeem) dat verse lucht binnen voert en vervuilde
lucht afvoert. De filters worden regelmatig vervangen. Dit systeem wordt landelijk als veilig systeem
aangemerkt in Corona-tijd. Er vindt geen mechanische 'recirculatie' van lucht plaats: vervuilde lucht komt
dus in de ventilatie-unit nooit in contact met de verse lucht van buiten.
● Heeft u klachten? Blijf dan thuis

Vanwege ieders veiligheid verzoeken wij al onze bezoekers dringend om bij neusverkoudheid, keelpijn,
hoest, benauwdheid, verhoging of koorts thuis te blijven. Dit geldt ook als iemand in uw huishouden
koorts heeft. Enkele dagen voor uw bezoek ontvangt u per mail onze gezondheidscheck. Bij de entree
vraagt een van onze medewerkers opnieuw of u gezondheidsklachten heeft.
Graag ontvangen wij bericht als u af moet melden via 020-6208027 of info@marionettentheater.nl
Het aantal plaatsen is zeer beperkt: we kunnen dan iemand anders blij maken met een plaatsje in de zaal.
Uw ticket blijft geldig voor een andere voorstelling of kan worden terug betaald.
● Houd altijd 1,5 meter afstand
● Mondkapje is

verplicht bij binnenkomst en vertrek (voor volwassenen) .

Zodra u zit kan het mondkapje af.
● Om drukte te voorkomen vragen we u om ruim op tijd, maar uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de
voorstelling aanwezig te zijn. De zaal gaat 30 min. voor aanvang open.
Houdt u bij de entree gepaste afstand? Wacht u zo nodig even op straat als u ziet dat er al iemand naar
binnen gaat.
● Maak gebruik van de desinfectiezuil bij de entree
● Een theatermedewerker geeft aan op welke plek in de zaal u kunt zitten.
De (jonge) kinderen zitten samen voorin de zaal. De volwassenen hebben per 'huishouden' ieder een eigen
tafeltje, op voldoende afstand. De tafels worden voor en na elke voorstelling schoongemaakt.
● Volg aanwijzingen van theatermedewerkers op
● Bij voorstellingen: de bar is niet geopend / er is geen pauze.
● Beperkt gebruik van de toiletten
● De garderobe is gesloten. Jassen en tassen kunnen meegenomen worden de zaal in.

