
 

 

 

Huisregels theaterbezoek i.v.m. corona-maatregelen 

 

Wij vragen uw aandacht en begrip voor onze huisregels die momenteel gelden i.v.m. 

Corona: 

 

Kaartverkoop 

U kunt meerdere kaartjes bestellen voor personen uit hetzelfde huishouden. U wordt dan 

automatisch naast elkaar geplaatst.  

Indien u de voorstelling bezoekt met iemand met wie u niet samenleeft, raden we u aan om 

losse kaartjes te bestellen. Zo kunnen we de anderhalve meter waarborgen.  

 

Aankomst 

Bij de ingang van het theater wordt bij iedere bezoeker een gezondheidscheck uitgevoerd. 

Als de gezondheid van een bezoeker naar inschatting van de medewerker een risico 

oplevert, zal toegang tot het gebouw geweigerd worden. 

 

Placering 

Zelf een zitplaats kiezen is niet mogelijk. Plaatsen worden i.v.m. 1,5 meter 

afstandsmaatregelen automatisch toegewezen door het ticketsysteem. 

Bezoekers worden per rij toegelaten tot de zaal. Bij het plaatsnemen dienen, in verband 

met de 1,5 meter afstandsregeling, te allen tijde 2 stoelen vrij te blijven. Neem alleen plaats 

op de stoel die op uw toegangskaart vermeld staat. 

Na afloop verlaten de bezoekers ook per rij de zaal. Een medeweker van het Rosa Spier 

Huis zal dit begeleiden. 

Wij verzoeken u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen! 

 

Garderobe 

Het is mogelijk uw jas in de garderobe op te hangen, zolang u zich houdt aan de 1,5 meter 

afstand in de garderobegang.  

Het is ook toegestaan uw jas mee de zaal in te nemen en te plaatsen op de vrije stoel naast 

uw zitplaats,  die verplicht vrijgehouden worden om de 1,5 meter afstand te bewaken. 

Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.  

 

Rolstoelplaatsen  

Rolstoelplaatsen kunnen uitsluitend telefonisch gereserveerd worden. 

 



 

 

 

 

 

Drankje na de voorstelling 

Wilt u na de voorstelling nog een drankje drinken?  

Het is uitsluitend toegestaan plaats te nemen op de beschikbare stoelen in het galeriecafé 

of op het terras. Stoelen mogen niet verplaatst worden. Zijn er geen stoelen vrij, dan kunt u 

helaas geen gebruik maken van het galeriecafé of terras. 

 

Gezondheidsklachten 

Heeft u een kaartje gekocht, en heeft u gezondheidsklachten of een huisgenoot met koorts 

op de dag van de voorstelling? Neem dan contact met ons op via 

evenementen@rosaspierhuis.nl of 035-5386797.  

U kunt dan niet naar de voorstelling komen, maar kan de kaarten inruilen voor een andere 

voorstelling. 

1. Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!   

2.  Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 

benauwdheid? Blijf thuis, en dat is dan ook van toepassing op huisgenoten! 
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