GEDRAGSCODES VOOR HET PUBLIEK IN CC ‘T AAMBEELD
Cultureel Centrum Aartselaar gaat stilaan opnieuw van start.
Om het voor jou, de artiesten en onze medewerkers veilig te houden, nemen we een
aantal extra maatregelen. Neem deze even grondig door voor je bezoek.
Zo kunnen we het CC op een veilige manier weer laten bruisen en kun jij onbezorgd
genieten van onze activiteiten.

Mondmasker

• Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen bij activiteiten en voorstellingen van Cultureel Centrum Aartselaar.
Je draagt je mondmasker van zodra je het gebouw binnenkomt.
Uitzondering:
> In de cafetaria: de tafels staan altijd op min. 1,5m. Je mag je mondmasker afzetten zodra je zit aan je toegewezen tafel.
> In de zaal: Als de tafels/stoelen op min. 1,5m afstand staan, is een mondmasker niet verplicht, maar wel aanbevolen (als er
slechts 1 m tussen de zitplaatsen kan worden gegarandeerd is mondmasker verplicht. We informeren je hierover vooraf.)
• Mondmaskers worden te koop aan geboden via de balie .

Hygiëne

• Ontsmet je handen bij het binnenkomen en respecteer een goede handhygiëne.
• Heb respect voor andere aanwezigen, vrijwilligers en personeel van CC ‘t Aambeeld. Hou je aan de ‘social distancing’ (1,5)

Zitplaatsen

• Je kan momenteel je stoel niet zelf kiezen, onze medewerkers kennen de plaatsen toe. Je kan bij reservatie wel aangeven of je een
plaats op ‘de stoelen’ of ‘de tribune’ wenst of een rolstoelplaats nodig hebt.
• Als je naast elkaar wil zitten, bestel en betaal dan je kaartjes samen (1 reservatie = 1 bubbel). Aparte reservaties worden als apart
bubbels beschouwd en kunnen niet samenzitten. (min. 1 stoel/1 meter tussen elke bubbel)
• Een ‘BUBBEL’ bestaat uit max 5. Personen.
• Als je een ticket reserveert, krijg je aanvankelijk een bevestiging van je reservering met een ongenummerde plaats. 1 week voor de
voorstelling krijg je van ons een ticket met je genummerde plaats zodat je precies weet waar je mag gaan zitten.

Cafetaria

• De cafetaria is geopend voor en na de voorstelling. Je krijgt een tafel toegewezen door een medewerker en je wordt bediend aan
tafel (bestellen aan de toog is niet meer mogelijk).
• Wil je zeker zijn van je tafeltje? Dan kan je dit vooraf reserveren via de webshop of balie.
• Betalen doe je met bonnetjes die je online bestelt en betaalt of elektronisch aan de balie.

Avondkassa

• Avondkassa is enkel toegankelijk voor wie al tickets gereserveerd heeft. Tickets kopen aan de kassa is niet meer mogelijk.
• Aan de balie is alleen elektronisch betalen mogelijk. We werken niet meer met cash geld.

Vestiaire
• De vestiaire is niet toegankelijk. Neem je jas mee in de zaal. Je kan deze bijhouden of hem op een lege stoel voor of naast je leggen.

Toiletten

• De toiletten zijn toegankelijk en worden voor en tijdens de voorstelling ontsmet.

Publieksstroom
• We werken met een circulatieplan. Volg de signalisatie van de looplijnen en de richtlijnen van onze medewerkers en vrijwilligers.
• Wil je voor de voorstelling eerst iets komen drinken in de cafetaria?
> Kom binnen via ‘Inkomsas 1’ (als je van de parking komt)
• Wil je rechtstreeks naar de zaal gaan?
> Kom binnen via ‘Inkomsas 2’ (als je van de parking komt)

Laatkomers

• Laatkomers worden niet meer toegelaten.

Ziek

• Neem niet deel aan activiteiten/evenementen van Cultureel Centrum Aartselaar als je ziek bent of 7 dagen voor het evenement
symptomen hebt vertoond.
• Word je binnen de 14 dagen nadat je hebt deelgenomen aan een activiteit van Cultureel Centrum Aartselaar positief getest op
COVID-19?
Dan ben je verplicht dit te melden aan CC ’t Aambeeld en mee te werken aan contact tracing.

Genieten

• Laat deze afspraken je niet tegenhouden om volop te genieten van de voorstellingen.
Zowel wij als de artiesten zijn blij dat we weer samen het CC kunnen laten bruisen!
Dus … installeer je goed en ontspan!

COVID-contactpersoon voor Cultuur:

Nele Jacobs

nele.jacobs@aartselaar.be - 0496 59 96 10

