DE EENDRACHT

Exposities & Corona in het Kulturhus
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De
gezondheid van onze gasten en medewerkers in het gebouw staan bij ons op 1.
Misschien vraag je je af welke voorzorgsmaatregelen wij met betrekking tot het coronavirus
hebben getroffen. We volgen de richtlijnen van het RIVM.
Wij desinfecteren meerdere keren per dag oppervlaktes en handgrepen die veelvuldig worden
aangeraakt.
VAN ONZE GASTEN VRAGEN WIJ HET VOLGENDE:
•
•
•
•
•

Was je handen regelmatig (20 seconden)
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze daarna weg
Geen handen schudden, hoe lastig dat ook is
Houd tenminste 1.5 meter afstand, zowel tot ons als tot andere gasten in het pand

EXPOSITIES
•
•

•

•

Inrichten en uitruimen expositie in het weekend
Aantal personen opening op uitnodiging
o De exposant nodigt gasten max. 60 personen uit
▪ Ontvangst foyer: max 30 personen
▪ Ontvangst sportzaal: max 60 personen
o De exposant laat weten hoeveel bezoekers aanwezig zullen zijn.
De opening
o Als gast kom je 5 minuten voor aanvang van de opening pas het gebouw in
o We begroeten onze gasten met een glimlach op gepaste afstand bij de deur
o Er zijn handdesinfectiemiddelen aanwezig op verschillende plekken in het pand
o Bij binnenkomst neemt de gast een drankje mee die klaar staat op de bar
o Vervolgens neemt de gast plaats op een stoel, huishoudens bij elkaar
o Speech opening expo
o Gasten worden per huishouden/tafel op afroep uitgenodigd om een rondje (zie
routing) langs de expositie te lopen
o Bij terugkomst neemt de gast weer plaats op zijn stoel
o Vervolgens wordt een drankje en hapje geserveerd aan tafel
o Na afloop verblijf je niet langdurig in de ruimte en loop je rechtstreeks naar buiten
NB zie voor routing plattegronden
Daarnaast is de expositie niet vrij toegankelijk te bezoeken. Wel is het mogelijk om op
aanvraag en in afstemming met de exposant de expositie te bekijken in een kleine
groep. Contact kan hiervoor opgenomen worden met onze kunst coördinator Lia
Gurowitsch.
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