Coronaprotocol Bezoekers MSE augustus 2021 - Brahms
a. Kaartverkoop
i.
Kaarten zijn alleen vooraf online te koop via de website
www.midsummerensemble.nl
ii.
Bij aankoop van de kaarten dient u vragen te beanwooorden over uw
gezondheid en die van uw huisgenoten; indien deze negatief
beantwoord worden, kunt u geen kaarten kopen;
iii.
Per concert wordt een maximaal aantal kaarten verkocht, zodat er niet
meer mensen aanwezig zijn tijdens het concert dan maximaal
toegestaan
b. Concertlocatie
i.
De concerten worden gegeven in de Nieuwe Badkapel in
Scheveningen en de Dominicuskerk in Amsterdam, waar het mogelijk
is om voldoende afstand te houden voor zowel musici, bezoekers als
overige aanwezigen (o.a. mensen die concert opnemen, organisatie
vanuit de locaties)
ii.
Tussen de concerten door wordt er op de locaties geventileerd
c. Concertbezoek
i.
Bij binnenkomst kunnen vragen over uw gezondheid gesteld worden
ii.
Bezoekers kunnen vanaf 20 minuten voorafgaand aan het concert bij
de kerk aankomen
iii.
Alle aanwezigen in de kerk dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van
elkaar te houden, ook indien zij gevaccineerd zijn (met uitzondering
van diegenen die samen een huishouden vormen)
iv.
Het is niet nodig om een negatieve testuitslag te laten zien voor
bezoek aan een concert van het Midsummer Ensemble
v.
Er is geen pauze en geen mogelijkheid om na afloop van het concert
in de kerk wat te drinken / bij te praten
vi.
Na afloop van het concert dienen de bezoekers de kerk te verlaten

Stichting Vocaliter (organisator van de Midsummer Ensemble-concerten) probeert door
middel van dit protocol risico’s op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk uit te
sluiten. Stichting Vocaliter is niet aansprakelijk wanneer er ondanks al onze
voorzorgsmaatregelen toch sprake is van verspreiding van het virus bij onze activiteiten.
Indien u vragen heeft over de concerten of dit protocol, neem dan contact op via
midsummerbestuur@gmail.com

