Protocol Backstage Podium Hoge Woerd
Wat fijn dat we je weer mogen ontvangen in ons theater!
We vragen je voor aankomst in ons theater dit protocol goed door te lezen. Zo kunnen we veilig
werken aan een mooie voorstelling.

Algemeen

• Volg te allen tijde de regels zoals aangeven door het RIVM.
• Volg de regels en routes zoals aangegeven door de dienstdoende technicus, en aangegeven in
het gebouw.
• Onder alle omstandigheden moet er de mogelijkheid zijn om 1,5 meter afstand van elkaar te
houden.
• In geval van een noodsituatie waarbij de zaal ontruimd dient te worden, zal de 1,5 meter regel
niet meer van toepassing zijn.
• Eén van de technici van het huis treedt op als ‘corona verantwoordelijke’. Hij/zij is verantwoordelijk voor het naleven van de regels van het RIVM. Hij/zij zal personen die de regels niet
nakomen hierop aanspreken.

Hygiëne en gezondheidsklachten

• Aan het begin van de dag zullen handvatten, werkbladen enz. ontsmet worden. Gedurende de
dag wordt dit herhaald.
• Bij zichtbare gezondheidsklachten op de dag van de voorstelling, van wie dan ook, kan er
door de aanwezige huistechnicus gevraagd worden naar de aard van die klachten. Indien het
gaat om corona gerelateerde klachten zoeken we ter plaatste naar een oplossing, of wordt de
persoon in kwestie naar huis gestuurd. Indien nodig zullen de collega’s van programmering en
eventueel directie in dit overleg worden betrokken.

De techniekploeg

• We werken zoveel mogelijk in vaste teams, zowel het team huistechniek, als de bezoekende
gezelschappen.

Voor de voorstellingsdag

• Tijdschema’s worden zodanig gemaakt, dat de voorstelling (met in acht neming van lunch/diner pauzes) op tijd kan beginnen. Onze theaterzaal gaat 20 minuten voor aanvang open, zodat
er voldoende tijd is om het publiek te placeren.
• Een dag voor de voorstelling neemt het hoofd techniek of de coördinator techniek contact
met jullie op om vast te stellen dat geen van de technici (zowel bezoekend, als van het huis),
productie medewerkers en/of acteurs last heeft van corona gerelateerde klachten. Indien dat
het geval is, blijft deze persoon thuis en wordt (indien mogelijk) vervangen.
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De bouw

• Tijdens het bouwen en breken van de voorstelling zijn alleen de technici van de zaal en groep
en eventuele productie medewerkers aanwezig in de theaterzaal.
• Het bezoekende gezelschap dient rekening te houden met de maatregelen van het RIVM qua
voorstellingen, decors en andere benodigde apparatuur.
• Bij het lossen en laden van apparatuur en decors worden de aangeven routes gevolgd en dient
passeren (tenzij dit op 1,5 meter kan) te worden uitgesloten.
• Apparatuur, decors en andere zaken die door meerdere personen worden aangeraakt, worden
regelmatig ontsmet.
• Indien er apparatuur/decor is dat zwaarder weegt dan 20 kg, of niet door één persoon te tillen
is, zal de 1,5 meter afstand niet altijd mogelijk zijn. In dat geval dienen alle handvatten/plaatsen waar contact mee is geweest vóór en na gebruik ontsmet te worden.

De voorstelling

• Indien er 2 personen nodig zijn voor techniek tijdens de voorstelling, zal de regie zo in worden
gericht dat ze 1,5 meter uit elkaar kunnen werken.
• Het publiek zal zowel door de foyer als door de “rode” gang toegang krijgen tot de zaal.

Kleedkamers

• In alle kleedkamers mogen maar een maximaal aantal personen tegelijk. Op de kleedkamers
staat aangegeven hoe veel personen dit zijn. Eventueel zijn er extra ruimtes beschikbaar als
kleedkamer.
• Tussentijds schoonmaken van kleedkamers op de dag van de voorstelling (of bij voorstellingen
die meerdere dagen staan), wordt gedaan door de bespelers. De benodigde middelen worden
door ons beschikbaar gesteld.
• Het gebruik van douches is helaas niet mogelijk.

Keuken

• In de keuken mogen maar een maximaal aantal personen tegelijk. Hier staat aangegeven hoe
veel personen dit zijn.
• Aangezien gemeenschappelijk lunchen en dineren in verband met de beschikbare ruimte niet
mogelijk is (afhankelijk van aantal aanwezige personen), zal er zelf voor eten moeten worden
gezorgd. De keuken en de apparatuur (koffieapparaat, waterkoker, magnetron, vaatwasser)
mogen gebruikt worden, maar ook hier geldt de 1,5 meter afstand.
Mocht je willen weten hoe de publieksontvangst bij ons geregeld is, zie dan ons protocol op
de website.

Samen maken we er een mooie voorstelling van!
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Informatie voor het publiek
Podium Hoge Woerd
Ontvang je extern publiek in één van onze zalen? En gaat de kaartverkoop niet via ons?
Dan vragen we je om onderstaande informatie te delen met je publiek:

In Podium Hoge Woerd

Om jouw bezoek aan Podium Hoge Woerd leuk en veilig te laten verlopen, hebben we een aantal
maatregelen getroffen:
• We vinden het fijn als je te voet of met de fiets komt en het openbaar vervoer alleen na de
spits gebruikt. Een uitgebreide routebeschrijving vind je op onze website.
• Wij wijzen u erop dat vanaf 1 december een mondkapje verplicht is in openbare gebouwen
voor alle bezoekers vanaf 13 jaar. Dit geldt ook in Castellum Hoge Woerd. Tijdens de
voorstelling kunt u uw mondkapje af zetten.
• Bij binnenkomst kan één van onze medewerkers je vragen of je gezond bent en eventueel
verzoeken het evenement niet te bezoeken. Ook krijg je uitleg over de looproute door het
gebouw.
• De garderobe is momenteel gesloten, maar je jas mag mee de zaal in.
• Ben je thuis al naar het toilet geweest? Dan heb je je goed voorbereid! Toch hoge nood? De
toiletten zijn beperkt geopend.
• Het CastellumCafé is gesloten. Kijk voor actuele informatie op www.castellum.cafe.
• We nemen extra hygiënemaatregelen in het gebouw. Ook is er in het hele gebouw
desinfectiemiddel aanwezig.

We wensen je veel plezier bij het evenement!
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