PROTOCOL Projectorkest
Vooraf (thuis)
Maak je instrument & lessenaar schoon.
Ga naar het toilet.
Breng je bladmuziek geprint mee.
Neem een doek voor condensvocht mee.
Kom max 10 minuten voor de repetitie aan.

In de CultuurCampus
Volg de aangegeven route & instructie.
Wacht buiten bij de hoofdingang tot je
een seintje krijgt dat je naar binnen
mag. Ouders mogen in principe niet
mee het gebouw in.
Kom via de hoofdingang en
desinfecteer je handen. Ga binnen via
de rechterdeur de theaterzaal in.
Bij de repetitie houden de fluitisten
2 meter en de overige blazers 1,5 meter
afstand. Voor slagwerkers geldt dit niet.
De opstelling houdt hier al rekening
mee. Volg het stoelenplan.
Ga naar je stoel, pak uit en leg je
spullen ernaast of eronder.
Gebruik alleen je eigen spullen (met
uitzondering van slagwerkers).
Leg je handdoek op de grond en vang
condensvocht hierin op.
Ruim na afloop van de repetitie direct
je spullen op, veeg evt. de vloer schoon
met de handdoek en neem deze mee.
Verlaat erna de zaal via de nooddeur.
Gebruik het toilet alleen voor nood.
Was als je thuiskomt weer je handen.
Voor en na de repetitie hoeven de
kinderen onderling geen afstand te
houden, wel tot volwassenen.

Publiek
Ouders mogen alleen de
laatste 5 minuten luisteren:
zij komen binnen via de
nooddeur en nemen plaats
op de tribune. Erna gaan ze
direct de zaal uit (en
wachten dus buiten op de
kinderen). Uiteraard nemen
ze 1.5 meter afstand in acht.

Hygiëne
Schud geen handen, zit niet
aan je gezicht, hoest
of nies in je elleboog en
gebruik papieren
zakdoeken.

Blijf thuis als
Jij of iemand uit je
huishouden klachten of
het nieuwe Coronavirus
heeft. Of als je om andere
reden het advies hebt van
thuisquarantaine.
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