Protocol Verhuur 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 mooi evenement.

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.
• Te allen tijde dienen de corona maatregelen, zoals de 1,5m afstand, te worden nageleefd.
• 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.
• In geval van een noodsituatie waarbij de zaal ontruimd dient te worden, zal de 1,5 meter regel
niet meer van toepassing zijn.
• Voor culturele instellingen verwijzen we aanvullend naar het Protocol Backstage en het
Protocol Publieksontvangst.

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.

Verantwoordelijken

• Eén van de technici van het huis treedt op als ‘corona verantwoordelijke’ in het achterhuis.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het naleven van de regels van het RIVM. Hij/zij zal personen
die de regels niet nakomen hierop aanspreken.
• De voorstellingsleider van dienst heeft het mandaat besluiten te nemen in het voorhuis, in
overleg met de dienstdoende technicus.

Aantal personen

• In alle ruimtes mogen maar een maximaal aantal personen tegelijk. Op de ruimtes staat
aangegeven hoe veel personen dit zijn, maar hier alvast een overzicht:
- Theaterzaal: maximaal 70 personen (exclusief sprekers/spelers en personeel).
- Kleedkamers: per kleedkamer verschilt het aantal personen. Dit staat aangegeven op de
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kleedkamer zelf.
- Keuken: maximaal 1 persoon
• In de theaterzaal werken we met een vaste zaalopstelling.

Horeca

• Het CastellumCafé verzorgt de horeca faciliteiten in het Castellum, binnen de horeca
kaderstelling. Neem contact met hen op voor meer informatie: www.castellum.cafe

Overige voorwaarden

• Voor gedetailleerde voorwaarden verwijzen we naar de algemene voorwaarden verhuur.

Samen maken we er een mooi evenement van!

Hoge Woerdplein 1 - 3454 PB De Meern - 030 - 72 10 933 - www.podiumhogewoerd.nl

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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