Coronavirus en cultuur – lokale spelregels gemeente Maashorst
Vanaf 15 januari 2022

Om cultuurbeoefening in deze tijd van het coronavirus op een goede manier met elkaar vorm te
geven, hanteert de gemeente Maashorst spelregels. In ieder geval gelden deze 3 algemene regels
voor iedereen:
1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde)
symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest
bent op het coronavirus (COVID-19). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts
en/of benauwdheidsklachten heeft en houdt je aan het quarantaineprotocol;
2. Houdt altijd 1,5 meter afstand als je ouder bent dan 18 jaar. Behalve als je met huisgenoten
bent. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden ten opzichte
van volwassenen, maar niet ten opzichte van elkaar.
3. Niet opvolgen van deze spelregels betekent risico op boetes, uitsluiten van deelname tot het
zelfs weer sluiten van de accommodatie;

Culturele locaties
Theaters, bioscopen, (pop)podia en concertzalen
•
•
•
•

Deze locaties zijn zowel binnen als buiten voor publiek gesloten.
De professionele beoefening van kunst en cultuur is toegestaan, maar zonder toeschouwers.
Dagelijkse werkzaamheden mogen doorgaan zonder beperkingen.
Professionals die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. Muzieken dansdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.

Musea en monumenten
•
•
•
•

Deze locaties zijn zowel binnen als buiten voor publiek gesloten.
De professionele beoefening van kunst en cultuur is toegestaan, maar zonder toeschouwers.
Dagelijkse werkzaamheden mogen doorgaan zonder beperkingen.
Professionals die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. Muzieken dansdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.

Bibliotheken
•
•
•
•
•

Bibliotheken zijn open volgens hun reguliere openingstijden.
Activiteiten en evenementen in de bibliotheek mogen niet doorgaan.
Er geldt een bezoekersnorm van 100% van de 1,5-meter capaciteit. Met een maximum van
50 bezoekers per zelfstandige binnenruimte. Een vaste zitplaats is verplicht.
Er is geen coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot de bibliotheek.
Professionals die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. Muzieken dansdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.

Kunst- en cultuurbeoefening
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Kunst- en cultuurbeoefening is binnen en buiten toegestaan door professionals en amateurs.
Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals kunstencentra, muziek- en dansscholen,
broedplaatsen en repetitieruimten zijn weer open voor beoefening.
Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening gelden geen sluitingstijden.
Op deze locaties geldt binnen geen maximum aantal personen, maar de norm van 100% van
de 1,5 meter capaciteit.
Zowel binnen als buiten mag gaan publiek aanwezig zijn bij de cultuurbeoefening.
Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, tenzij dit belemmerend voor de
kunst- en cultuurbeoefening is. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter
afstand houden ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar. Kinderen tot en
met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig, zowel binnen als buiten.
Mensen die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. Muziek- en
dansdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen toegangsbewijs nodig.
Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de
locatie als op een zitplaats. Alleen als het dragen van een mondkapje de cultuurbeoefening
(bijvoorbeeld podiumkunsten of acteren) belemmert, hoeft het mondkapje niet op.
Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
Zingen is binnen en buiten toegestaan.

Cultuureducatie in schoolverband
•
•

Cultuureducatie op scholen is als onderwijsactiviteit mogelijk. Dat kan op een locatie van de
school of op een externe locatie, zoals een theaterzaal.
De activiteiten (bijvoorbeeld workshops en schoolvoorstellingen) kunnen alleen plaatsvinden
zonder publiek. Medeleerlingen, docenten, begeleiders en ander personeel worden niet als
publiek gezien.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Maud van de
Weem (Maud.vandeweem@gemeentemaashorst.nl ).

