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CORONAFICHE CULTUREEL CENTRUM AARTSELAAR

Info Technici CC ‘t Aambeeld
Er zijn 2 vaste technici in dienst van Cultureel Centrum Aartselaar
•
•

Paul De Coninck – Paul.deconinck@aartselaar.be
0491/ 34 30 96
Ruben Vanden Bosch – techniekcc@aartselaar.be
0476/41 69 87

Zij worden indien nodig aangevuld met interim ‘technici’. Deze interim technici worden vooraf gebriefd
over de Corona-afspraken in CC Aartselaar en de Corona-fiche van het bezoekende gezelschap >> niet
van toepassing voor ‘De Beer’.
Hygiëne:
•

•
•
•

Gelieve handen voldoende te wassen / te ontsmetten zowel bij aankomst als tussendoor.
o Er is water/zeep aanwezig in alle toiletten in het gebouw & in elke loge
o Zuilen met desinfecterende spray zijn aanwezig aan:
 Inkom backstage
 Inkom cursuszolder
 In de loges
 In de eetplaats/keuken
 In de foyer
Alle lokalen, podia, ateliers … worden voor & na elke voorstelling/activiteit door CC personeel
gepoetst, ontsmet & verlucht.
Voor gewenste reiniging tijdens een voorstelling/activiteit is er backstage is een reinigingskit
voorzien.
Ramen en deuren kunnen zowel in de zaal als backstage geopend worden om extra ventilatie
te creëren.

Afstandsregels
•
•

In CC ’t Aambeeld geldt een circulatieplan, respecteer dit zoveel mogelijk. Indien dit niet
mogelijk is, zorg steeds voor voldoende afstand.
De technici/ acteurs van bezoekende gezelschappen respecteren tijdens hun werk de
social distancing van 1,5m zowel tav elkaar als tav personeel CC ’t Aambeeld of derden die
het gebouw betreden.

Mondmaskers

•

Technici / acteurs van bezoekende gezelschappen hebben ten allen tijde een mondmasker bij.
Wanneer zij social distancing van 1,5m onderling of met personeel CC/andere derden niet
kunnen respecteren dragen zij hun mondmasker.

•

Indien de techniek in de zaal staat, dragen technici tijdens de voorstelling hun mondmasker.

Gebruik technisch materiaal
•

Het technisch materiaal van CC Aartselaar wordt ontsmet voor – en na gebruik. De technici van
CC Aartselaar hebben hiervoor hun eigen desinfectiemiddel voorhanden.

•

Externe technici werken bij voorkeur met eigen materiaal en zijn zelf verantwoordelijk voor
het ontsmetten van hun materiaal.

•

Als het onmogelijk is om het eigen materiaal te gebruiken (bv mengpaneel, groot materiaal,
andere ) dan vragen we om dit bij elke wissel & op het einde van het gebruik te ontsmetten
(desinfectiemiddel is aanwezig in CC ’t Aambeeld)

Timing
•
•

De opbouw /soundcheck van de voorstelling dient min. 45 min. voor aanvang van de
voorstelling volledig afgerond te zijn.
Om wachtrijen in de foyer te vermijden, gaat de zaaldeur 45 min. voor de aanvang van de
voorstelling open voor het publiek.
Alle voorbereidingen voor de voorstelling waarbij geen publiek aanwezig mag zijn, moeten
tegen dan afgerond zijn.
(Voorstelling 20u15 > zaaldeuren voor publiek gaan open om 19u30)

Loges / eetplaats-keuken
•

Drank en snacks voor technici & artiesten worden in individuele verpakkingen voorzien aan
de loges

•

Catering wordt geserveerd in een aparte, grote ruimte zodat ook tijdens de maaltijd de
1,5m afstand gerespecteerd kan worden.

Ziek
•
•

Kom niet spelen /werken in Cultureel Centrum Aartselaar als je ziek bent of 7 dagen voor
het evenement symptomen hebt vertoond.
Word je binnen de 14 dagen nadat je bezoek aan Cultureel Centrum Aartselaar positief
getest op COVID-19 breng ons dan op de hoogte.

COVID-contactpersoon voor Cultuur: Nele Jacobs nele.jacobs@aartselaar.be - 0496 59 96 10

