CORONAMAATREGELEN PODIUM ZUIDHAEGE TIJDENS VOORRONDE KUNSTBENDE DRENTHE
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Professionals en amateurkunstbeoefenaars mogen optreden. Op het podium hoef je
onderling geen 1,5 meter afstand te houden en kun je dus gewoon optreden zoals je dat
altijd hebt gedaan.
Het is heel moeilijk om 1,5 meter afstand te bewaren in de kleedkamers. We hebben er
daarom voor gekozen niet of nauwelijks gebruik te maken van kleedkamers. We vragen je
daarom aangekleed en opgemaakt naar de voorronde te komen.
Neem zoveel mogelijk je eigen spullen mee naar de voorronde. Kunstbende zorgt ervoor
dat materialen zoals microfoons, DJ-set en meubilair regelmatig schoongemaakt worden.
Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of
verhoging? Blijf dan thuis! Indien mogelijk proberen we of je in een andere regio nog kunt
meedoen aan een voorronde. Lukt dit niet en word je volgend jaar 20 jaar? Dan maken we
in geval van corona een uitzondering en mag je volgend jaar alsnog meedoen.
In geval van een regionale of landelijke lockdown, waarbij de overheid besluit dat
evenementen niet meer door mogen gaan, zullen wij deelnemers zo spoedig mogelijk
hierover informeren en onze uiterste best doen een nieuwe datum te vinden.
Alle voorrondes worden geregistreerd en zijn live te bekijken via onze website. Wil je niet
dat jij te zien bent in de livestream? Neem contact met ons op.
Alle bezoekers aan de voorronde worden vooraf geregistreerd met naam en
contactgegevens. Het is niet mogelijk zonder registratie de voorronde te bezoeken.
Per act is het toegestaan om twee fans mee te nemen. Denk erom; dit is dus niet per
persoon!
Kunstbende zorgt voor duidelijke signing en in- en uitgangen en publieksbegeleiders om te
zorgen dat alles soepel en veilig verloopt. Volg altijd deze instructies op.
Kunstbende neemt de volgende hygiënemaatregelen: gezondheidscheck bij ingang,
voldoende materiaal om handen te wassen en ontsmetten en regelmatige schoonmaak van
toiletten en materialen.
Meezingen of juichen bij de optredens is niet toegestaan. Klappen uiteraard wel!
Er is geen horeca aanwezig voor deelnemers of publiek. Het is dus van belang dat je je
eigen eten en drinken mee neemt.
Jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren vanaf
18 jaar wel. We werken daarom met bandjes voor deelnemers boven de 18 jaar, zodat
duidelijk is wie boven de 18 is.

