Extern protocol Theater De Hofnar: zakelijke verhuur
Theater De Hofnar opent de deuren! Maar natuurlijk wel veilig en verantwoord. In deze corona-periode
vinden wij het heel belangrijk om een veilige omgeving te bieden voor alle bezoekers, medewerkers,
artiesten en gezelschappen. Theater De Hofnar houdt zich aan de maatregelen van het RIVM, de
Rijksoverheid en de Veiligheidsregio en hanteert de protocollen van de VSCD (brancheorganisatie van
theaters), NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) en KHN (Koninklijke Horeca Nederland).
Naast dat we onze eigen medewerkers, artiesten, technici, leveranciers, huurders en bezoekers vragen om
zich aan de basisregels, opgesteld door het RIVM, te houden, hanteren we achter de schermen een aantal
specifiek opgestelde regels.
ALGEMENE MAATREGELEN & ZAALINFORMATIE
Basisregels
•
•
•
•
•
•

In De Hofnar geldt een dringend advies tot het dragen van mondkapjes.
Was en desinfecteer regelmatig je handen
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Houd afstand
Houd zoveel mogelijk rechts in de gangen en op de toneelvloer
Wees lief voor elkaar

Coronaverantwoordelijke
Theater De Hofnar stelt een tweetal coronaverantwoordelijke aan. De dienstdoende technicus is
verantwoordelijk voor de naleving van de regels achter de schermen. De barverantwoordelijke horeca is
verantwoordelijk voor de naleving van de regels in publieksruimten. De opdrachtgever/huurder stelt ook
één coronaverantwoordelijke aan. De taken zijn als volgt:
•
•

•
•

Het aanspreken van collega’s, artiesten, technici of bezoekers op het niet naleven van de hierboven
genoemde maatregelen zoals opgesteld door het RIVM.
Het nemen van maatregelen om de veiligheid van collega’s, artiesten, technici of bezoekers te
kunnen waarborgen indien een situatie daarom vraagt of het nemen van beslissingen in geval van
onduidelijkheden.
Het beantwoorden van vragen van bezoekers of externen.
Het, in overleg met de coronaverantwoordelijke van het bezoekende gezelschap, nemen van
passende/aangepaste maatregelen indien de situatie hierom vraagt.

Capaciteit
Theater De Hofnar zorgt er voor dat er in alle ruimten 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De
capaciteit is op dit moment gelimiteerd aan het maximaal aantal personen dat door de Rijksoverheid per

ruimte wordt toegestaan.
Placering
Vanaf ongeveer 30 minuten voor aanvang worden de bezoekers ontvangen in de zaal. Alle bezoekers
worden door een medewerker van Theater De Hofnar vanaf de zaaldeuren begeleid naar de beschikbare
plaatsen. Na afloop kan het publiek op eigen gelegenheid de zaal verlaten, waarbij zij geacht worden 1,5
meter afstand van elkaar te houden.
Zaalindeling
Onze theaterzaal is dusdanig ingericht dat er zelfs bij het (tussentijds) in- en uitlopen van de zaal ten alle
tijden 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Daar we het niet stimuleren, is het voor bezoekers wel
mogelijk tijdens de voorstelling gebruik te maken van het toilet. Ook is het hen vrij om te gaan staan bij het
eindapplaus.
Om je evenement te laten slagen maken we indien nodig een specifieke opstelling zodat je gasten optimaal
kunnen genieten, kijken en luisteren. Gezien de maatregelen van de Rijksoverheid moeten alle gasten een
zitplaats hebben.
PRE-PRODUCTIE en OP- EN AFBOUW
De onderstaande punten zijn specifiek bedoelt voor technici, productieleiders of anderen die betrokken zijn
bij het voorbereiden, opbouwen en afbouwen van de voorstelling. Onderstaande punten zijn minder van
belang als wij de volledige technische ondersteuning verzorgen, maar toch vragen we je er kennis van te
nemen.
Pre-productie
Om te kunnen voldoen aan alle maatregelen is het belangrijk om goede afspraken te maken tussen ons
theater en de opdrachtgever/huurder. Vooraf zal hier met alle opdrachtgevers contact over zijn en word je
gewezen op ons protocol.
•
•
•

Ons contactpersoon maakt specifieke afspraken met je en spreekt vooraf de maatregelen met je
door. Deze afspraken kun je altijd terugvinden in de offerte en overeenkomst.
In de definitieve offerte vind je de websitelink naar ons protocol.
Indien je zelf de techniek verzorgt en het nodig is zal er nog contact zijn tussen onze dienstdoend
technicus en het contactpersoon van de opdrachtgever/huurder om specifieke afspraken te maken.

Op- en afbouwen
De onderstaande punten gelden voor zowel onze eigen technici als technici van het bezoekende gezelschap,
als voor alle optredende artiesten:
•

We schudden geen handen, maar daar krijg je wel een hele enthousiaste HALLO voor terug en een
heerlijke kop koffie. We vinden dat de dag gewoon moet beginnen met koffie, maar dit doen we
zoveel mogelijk buiten of in ons Theatercafé en we houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

•

•

•
•

•
•
•

•

Bij aankomst in De Hofnar gaan we er in alle gevallen van uit dat je bij klachten zoals
(neus)verkoudheid, keelpijn, benauwdheid of koorts (of benauwdheid of koorts bij één van je
gezinsleden) thuisblijft.
Onze technici ondersteunen de technici van het bezoekende gezelschap zoveel mogelijk en we
werken zoveel als mogelijk samen maar houden daarbij wel 1,5 meter afstand. We gaan er vanuit
dat het lossen van de wagen gebeurt door de technici van het bezoekende gezelschap.
De momenten waarom we geen 1,5 meter afstand kunnen houden proberen we tot een minimum
te beperken.
Onze regieplaatsen zijn ongeveer 3 meter breed, er is hier dus voldoende afstand te houden tussen
een licht- en geluidstechnicus. Indien gewenst kan een lichttechnicus plaatsnemen in de
regiecabine.
Op diverse punten backstage is desinfectiemiddel beschikbaar.
Theater De Hofnar stelt op aanvraag persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking. Het gaat
dan om mondkapjes en handschoenen.
Onze eigen medewerkers dragen zorg voor het desinfecteren van materialen zoals lichttafels,
hijsinstallaties en gereedschap voor en na gebruik. De regel is: apparatuur wordt zoveel mogelijk
door één persoon bedient.
Voor het nuttigen van een maaltijd kun je een reservering maken via info@hofnar.nl (graag
minimaal 48 uur van te voren) of we kunnen je ter plekken adviseren over restaurants in de
omgeving van he theater. In de artiestenfoyer is een magnetron beschikbaar. Indien je gebruik wilt
maken van onze keuken, stuur dan vooraf een mailtje naar info@hofnar.nl.

TIJDENS HET EVENEMENT
In principe hanteren we tijdens het evenement dezelfde richtlijnen als hierboven. Indien een situatie er om
vraagt kan een toneelmeester (= coronaverantwoordelijke) specifieke afspraken maken met de
coronaverantwoordelijke van de opdrachtgever.

VRAGEN
Heb je naar aanleiding van ons protocol vragen dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. De
steeds wisselende maatregelen maken dit een levend document. We willen je dan ook de tip geven de link
goed te bewaren en de tekst niet op te slaan.
Mocht je met ons willen overleggen over het protocol of vragen hebben, dan kun je contact met ons
opnemen via techniek@hofnar.nl of (040) 207 40 10.

