
                                                                                        
CORONA PROTOCOL 
WEES WELKOM IN ONS ANDERHALVE METER BUITENTHEATER TIVOLI 
 
Om uw bezoek zo ontspannen en veilig mogelijk te maken, hebben we diverse aanpassingen in het 
buitentheater Tivoli gemaakt. In het buitentheater gelden de RIVM maatregelen voor buiten theater 
bezoek. Het klopt dat het buitentheater protocol op punten afwijkt van horeca- en bioscoopbezoek of 
openbaar vervoer. Toch zijn dit de regels die voor ons gelden en waar we ons als organisatie en u 
zich als publiek moeten conformeren. 
 
Steeds meer mensen vinden dat de regels wat losser mogen maar sommige mensen zijn nog steeds 
voorzichtig. Blijf aardig voor elkaar. 
 
Eigen verantwoordelijkheid. Het belangrijkste voor uw bezoek is dat u uw eigen verantwoordelijkheid 
neemt. Heeft u klachten, blijf thuis. Al onze maatregelen zijn geen garantie voor het niet besmet raken 
met een (Corona-Covid-19) virus. Maar met de hygiëne - RIVM maatregelen - wordt dit tot een 
minimum beperkt. 
 
KORT 

• In het buitentheater Tivoli gelden de RIVM maatregelen voor buiten theaterbezoek. 

• Wij openen het buitentheater 30 minuten voor aanvang. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Bij aankomst verzoeken wij u uw handen te desinfecteren 

• Loop volgens de aangegeven looproutes van de medewerkers (herkenbaar aan de gele 
hesjes) en volg hun aanwijzingen. 

• Tijdens de pauze kunt u een drankje uitkiezen bij het Duurzaamheid Centrum en daar 
opdrinken en vervolgens uw ‘eigen’ plaats weer opzoeken.  

• In het buitentheater Tivoli zal een medewerker u weer uw stoel(en) toewijzen. 

• Na afloop van de voorstelling vragen wij u te blijven zitten (geen staand applaus). Op 
aanwijzing van een medewerker kunt u het theater verlaten. 

 
 
KAARTVERKOOP 

• Deze kaartverkoopregels gelden voor de voorstellingen voor volwassenen.  

• U neemt plaats op aanwijzing van medewerkers, per duo op 1,5 meter van elkaar. Er kunnen 
ca. 172 bezoekers plaats nemen binnen het theater met de 1,5 meter afstand in acht nemen. 

• Mindervaliden krijgen een plaats aangeboden voor het podium van het buitentheater. 

• Annuleren bij griepklachten Heeft u op de dag van de voorstelling toch griepklachten dan kunt 
u uw tot 2 uur voor aanvang annuleren. 

 
UW BEZOEK 
Binnenkomst: 
U bent vanaf een half uur voor aanvang van harte welkom. Bij de ingang en het Duurzaamheid 
Centrum Assen (DCA) kunt u uw handen desinfecteren en wassen. Als voorschrift van de 
veiligheidsregio verzoeken wij uw naam + telefoonnummer op te schrijven (intekenlijst ligt bij de 
ingang van het buitentheater Tivoli). 
 
Tickets: 
Wilt u uw tickets printen of downloaden op de mobiele telefoon. 
 



1,5 meter: 
Door middel van looproutes, die worden aangewezen door medewerkers (herkenbaar aan de gele 
hesjes) kunt u zien hoe u het buitentheater kunt bereiken.  
 
Applaus: 
We vragen u te blijven zitten bij het eindapplaus. De artiesten weten dat we dit aan u vragen. 
 
Toiletten: 
Tijdens de voorstelling bij voorkeur geen toiletbezoek. Daarnaast geldt een max. van twee personen 
in de toiletruimte van het Duurzaamheid Centrum Assen (DCA). Uiteraard staat hygiëne voorop in de 
toiletruimtes. Er zal voldoende zeep aanwezig zijn. Mocht het toch tijdens een voorstelling nodig zijn, 
kunt u mogelijk niet meer terugkeren naar de voorstelling of naar uw eigen plaats. 
 
Eten en drinken: 
Het Duurzaamheid Centrum Assen (DCA) is voorafgaand aan de voorstelling open. U kunt daar uw 
drankje kopen en deze ter plaatse te nuttigen.  
 
Bezoekersvoorwaarden: 
In aanvulling op de algemene bezoekersvoorwaarden gaat u akkoord met de hygiënemaatregelen en 
de maatregelen bij gezondheidsklachten.  
 
Nakomen van de maatregelen: 
We vertrouwen op uw medewerking, ook als u er anders over denkt. Mocht het toch zo zijn dat de 
regels worden overschreden, zullen de mensen van theatergroep Maria in Campis hier naar handelen. 
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