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Protocol bezoek voorstelling 

Wat fijn dat je naar de voorstelling komt! We zijn blij je weer te mogen begroeten in ons theater. We 

maken wel graag een paar afspraken met je voor dit bezoek. Lees je even mee? 

Geldig van 1 juni tot 1 september 2020 o.v.v. wijzigingen van de (landelijke) richtlijnen m.b.t. de 

Coronamaatregelen 

Voor wie? 

Voor alle theaterbezoekers, medewerkers, huurders en artiesten. Zij houden zich aan het protocol van de 

Lindenberg wanneer ze in het gebouw (Lindenberg of Aldenhof) zijn en/of wanneer ze deelnemen aan een 

activiteit van de Lindenberg. Dit geldt ook voor onze buitenruimte. 

Per gebruikersgroep zijn er specifieke protocollen die als bijlage zijn toegevoegd, indien dit jouw gebruikersgroep 

aangaat. 

Protocol Bepalingen  
 
Algemeen 

We houden ons aan de RIVM richtlijnen: 

 We houden 1,5 meter afstand.  

 We wassen vaker onze handen.  

 We schudden geen handen.  

 We hoesten en niezen in onze ellenboog en gebruiken papieren zakdoekjes.  

 We blijven thuis als we een van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus,  

 niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  

 We blijven thuis als iemand in ons huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  
 

Hygiënemaatregelen 

 Kaarten voor onze voorstellingen kunnen tot een kwartier voor de voorstelling online worden gekocht en 

enkel en alleen via onze website. Onze baliemedewerkers zijn er voor praktische ondersteuning ter 

plaatse, maar zij maken geen afspraken en verkopen geen kaarten. 

 

 Bezoekers die gebruik maken van een rolstoel kopen ook online een entreebewijs maar  melden zich 

aan via receptie&kassa@delindenberg.com 

 

 We vragen je om niet eerder dan 1 uur voorafgaand aan de voorstelling te komen i.v.m. het maximum 

aantal bezoekers in het gebouw 
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 We vragen je om niet later dan een half uur voorafgaand aan de voorstelling te komen i.v.m. de 

placering. 

 

 Wees welkom via ons binnenplein (de andere ingang is niet open i.v.m. éénrichtingsverkeer).  

 

 Was even goed je handen met zeep bij aankomst op het binnenplein. 

 

 Heb je klachten? Blijf dan thuis. Onze medewerkers doen bij voorstellingen met  meer dan 100 

bezoekers een gezondheidscheck bij aankomst.  

 

 Volg in en rond ons gebouw de speciale routes en de aanwijzingen van onze medewerkers. 

 Houd steeds 1,5 meter afstand van andere bezoekers én onze medewerkers. De afstand van 1,5 meter 
geldt ook bij de toiletten, de balie, café en op het binnenplein.  

 

 Maak gebruik van de hygiënemaatregelen die in het gebouw aanwezig zijn (desinfecterende handgel, 

zeep, handenwasgelegenheden). Raak zo min mogelijk (trapleuningen, lichtknopjes e.d.) aan. Wij 

zorgen vanuit de Lindenberg voor extra schoonmaakrondes.  

 

 Ga zoveel mogelijk thuis naar de wc. Was na wc-bezoek altijd goed je handen.  

 

 Gebruik de lift niet, tenzij dit niet anders kan. Doe dit dan alleen (of met 1 begeleider). Onze 

medewerkers gaan niet mee in de lift. In onze lift mogen maximaal 1 persoon of 2 personen uit hetzelfde 

huishouden. 

 

 Onze garderobe is gesloten. Hang je jas over je eigen stoel in de theaterzaal.  

 

 Wij wijzen je ter plekke een plaats toe in de zaal. Luister goed naar de medewerker.  

 

 Blijf tijdens de voorstelling op je stoel. Kan het echt niet anders? Passeer dan de andere bezoekers in 

de theaterzaal met je rug naar hen toe. 

 

 Een applaus na de voorstelling wordt zeer gewaardeerd: een staande ovatie is in Coronatijd niet 

toegestaan.  

 

 Meezingen door kinderen mag, maar meezingen door volwassenen mag helaas nog niet. 

 

 Blijf na afloop van de voorstelling nog even zitten. Wij bedanken je voor je komst en begeleiden je op je 

weg naar buiten.  

 

 Neem je een drankje in het café? Geniet ervan! Betalen kan alleen contactloos of met pin. 

 

 Kom bij voorkeur per fiets, lopend of eventueel met de auto. Probeer het OV te mijden. 
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Ten slotte 

 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met elkaar goede afspraken kunnen maken om veilig de 1,5 meter richtlijnen op te 
volgen. In het begin zal het soms nog even zoeken zijn. Laten we elkaar de tijd geven om met respect voor elkaar 
ons beste beentje voor te zetten om onze activiteiten zodoende veilig te laten verlopen. 
 
Mocht het niet lukken om je aan ons protocol te houden dan zijn onze medewerkers geïnstrueerd om je te vragen 
het pand te verlaten. Uiteraard zullen ze je natuurlijk eerst een seintje geven om je eraan te herinneren wat de 
regels ook alweer inhouden. Ben je het er niet mee eens? Dan gaan we niet ter plaatse met elkaar in discussie, 
neem dan alsjeblieft op een later moment met ons contact op via info@delindenberg.com Dan gaan wij graag het 
gesprek met je aan. 

mailto:info@delindenberg.com

