Onze 1,5 meter-beleving in de Grote Zaal

Hoe gaan wij om met de maatregelen rondom het Corona-virus?
Wat leuk en bijzonder dat u overweegt naar deze voorstelling te komen! We bereiden u graag alvast goed
voor op dit unieke theaterbezoek.
Welkom theaterbezoekers!
Per voorstelling kunnen wij voorlopig 150 bezoekers ontvangen.
Kindervoorstellingen zijn hier een uitzondering op, aangezien
kinderen t/m 12 jaar geen afstand van elkaar en volwassenen
hoeven te houden. Alle voorstellingen zijn zonder pauze, om het
aantal publieksstromen zo klein mogelijk te houden.
Wat is uw ingang bij een voorstelling in de Grote Zaal?
We hebben de Stadsgehoorzaal in vier delen opgesplitst, in het
bestelproces zijn deze delen aangegeven met de kleuren paars,
rood, geel en blauw. Van tevoren weet u dus al in welk gedeelte
van de zaal u zit en aan welke kant van het gebouw u binnenkomt.
U loopt naar uw eigen ingang en wordt begeleid naar de stoelen die
de medewerkers van het theater aan u toewijzen. Fijn als u ruim van
tevoren aanwezig bent.
Iedere kleur een eigen ingang:
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Ingang Paars (benedenzaal links)


We ontvangen u bij de ingang aan de Schiedamseweg ter hoogte van de bushalte, op de hoek van
het gebouw.



U kunt uw drankjes bestellen bij de bar in de Beneden Foyer en met uw jas en drankjes de
theaterzaal in. Naast uw stoel is een klein tafeltje voor uw drankjes.

Ingang Rood (benedenzaal rechts)


We ontvangen u bij de ingang aan de Emmastraat, aan de kant van de parkeerplaats, naast het
Fonds Schiedam-Vlaardingen, op de hoek van het gebouw.



U kunt uw drankjes bestellen bij de bar in de Beneden Foyer en met uw jas en drankjes de
theaterzaal in. Naast uw stoel is een klein tafeltje voor uw drankjes.

Ingang Geel (onder balkon)


We ontvangen u bij de hoofdingang aan de Schiedamseweg 51.



U kunt uw drankjes bestellen bij de bar in de Boven Foyer en met uw jas en drankjes de theaterzaal
in. Naast uw stoel is een klein tafeltje voor uw drankjes.

Ingang Blauw (balkon)


We ontvangen u bij de hoofdingang aan de Schiedamseweg 51.



U kunt uw drankjes bestellen bij de bar in de Boven Foyer en met uw jas en drankjes de theaterzaal
in. Naast uw stoel is een klein tafeltje voor uw drankjes.

Uiteraard zijn alle standaard RIVM-maatregelen van toepassing:


Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen (met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar);



Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen;



Was regelmatig uw handen en maak gebruik van de desinfecterende middelen. Deze zijn ruim aanwezig
in het theater;



Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;



U volgt in het theater in alle gevallen de aanwijzingen van het personeel op, om alles soepel te laten
verlopen;



Wij hebben extra maatregelen, zo zorgen we dat zoveel mogelijk deuren open blijven, u op afstand
blijft van het personeel en het personeel zich strikt houdt aan alle hygiëne-maatregelen.

Belangrijk om van tevoren zelf te beoordelen:
Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, koorts
of verhoging? Met deze klachten kunt u helaas niet bij het theater naar binnen. Geef dit per mail aan ons
door, wij maken uw geld aan u over of zetten uw kaart om in een Thuis Ticket wanneer beschikbaar, zodat u
via het internet van de voorstelling kan genieten. Dit geldt ook voor uw partner als u wilt. We gaan hier
soepel mee om, in het belang van ieders veiligheid.
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Hier zetten we graag alle stappen van uw theaterbezoek voor u op een rij:


We gaan er alles aan doen om er een bijzondere beleving van te maken!



Belangrijk van tevoren: We gaan ervan uit dat de mensen met wie u komt bij elkaar horen en binnen
elkaars 1,5 meter mogen. Als dit niet het geval is, wilt u dit dan aangeven bij de ingang van het theater?
Onze publieksbegeleiders zullen dan een gezellig borrelplankje tussen de verschillende groepen in de
theaterzaal plaatsen.



U kunt al vanaf 45 minuten voor aanvang van de voorstelling naar binnen in het theater. Het is fijn als u
niet allemaal op het laatste moment komt. Daarnaast wordt ieder vak op volgorde van aankomst
gevuld, zodat men elkaar niet hoeft te passeren in de rijen.



U hoeft uw ticket niet mee te nemen. U wordt persoonlijk ontvangen bij uw ingang, zie plaatje. Wij
heten u persoonlijk welkom en wijzen u verder de weg richting ‘uw’ bar. (Boven of Beneden)



Bij uw bar kunt u uw drankjes bestellen en met uw pinpas contactloos afrekenen. (Let op: Wij zijn
overgestapt naar PIN-only en kunnen geen contant geld aannemen).



De voorstelling heeft geen pauze. U kan van tevoren meerdere drankjes of een fles wijn kopen aan de
bar, zodat u de hele voorstelling een drankje heeft.



Met uw drankjes en uw jas loopt u richting ‘uw’ deur van de zaal. De route is aangegeven met pijlen.



U mag uw jas meenemen in de zaal en kunt deze aan uw eigen stoel hangen.



Vanaf de theaterdeur wordt u door ons naar uw plekje begeleid.



Naast uw stoelen komt er een gezellig tafeltje, waar u uw drankje op kwijt kan. Dit tafeltje is meteen de
1,5 meter afstand tot de volgende theaterbezoeker.



Wanneer u gebruik wil maken van het toilet, is er een toilet beschikbaar. Heel prettig als u zoveel
mogelijk thuis al van het toilet gebruikmaakt. Zie het theatertoilet als noodgeval. Mocht u toch van het
toilet gebruikmaken, was dan voor én na uw toiletbezoek uw handen.



Wanneer de voorstelling is afgelopen, wacht u op het teken van de Publieksbegeleider, zodat we om
de beurt de theaterzaal uitlopen.



De bar is na afloop nog geopend, maar het kan zo zijn dat we moeten beslissen de bar te sluiten als we
merken dat het niet lukt om de 1,5 meter afstand tussen elkaar te bewaren of wanneer de voorstelling
meerdere keren op één dag speelt, om de uitloop en inloop niet te laten overlappen.



U kunt via dezelfde deur naar buiten als dat u naar binnen bent gekomen. Tijdens de voorstelling maken
wij alles weer netjes schoon.

We hopen dat u er net zo naar uit kijkt als wij!
Het is een tijd van samen proberen en hopelijk vooral samen genieten. We staan in ieder geval erg open
voor uw opmerkingen. Het zou fijn zijn als u deze aan ons wil doorgeven na afloop, bij voorkeur per
mail naar info@stadsgehoorzaal.nl.
We kunnen niet wachten om u weer te mogen ontvangen en gaan er alles aan doen om er een onvergetelijke
avond van te maken!
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