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Inleiding 
 
Dit document is een eerste opzet naar protocollen om het mogelijk te maken om in 
de zogenaamde ‘Anderhalvemeter-Samenleving’ in theaters weer publiek te 
kunnen ontvangen. 
Het is bedoeld als eerste opzet. Om met elkaar over te sparren, na te denken en te 
onderzoeken wat er op dit moment wél kan in theaters. 
 
Uiteraard is het niet mogelijk om binnen de huidige maatregelen alle reeds 
geplande theatertournees op de manier uit te voeren zoals ze oorspronkelijk zijn 
bedacht. Hoe we podiumkunsten op de planken gaan brengen vraagt ook om 
creativiteit van producenten, theatermakers en artiesten.  
 
Een grote musical of een uitverkochte zaal is waarschijnlijk nog niet mogelijk.  
Het zou echter wel mogelijk moeten zijn (commerciële) activiteiten en 
voorstellingen voor een beperkter aantal bezoekers weer op te starten en ons zelf 
te laten zien als creatieve sector met creatieve oplossingen. 
 
Het uitgangspunt is om te kijken wat er mogelijk is. Zodat theaters, sprekers, 
artiesten, technici, ontwerpers en andere betrokkenen weer kunnen doen wat ze 
het liefste doen: theater maken, mensen aan het denken zetten en creatief worden. 
 
We streven naar zoveel mogelijk sfeer in het theater, ondanks alle regelgeving rond 
de anderhalve meter-samenleving. Daarom zou het mooi zijn als theatermakers ook 
na kunnen denken over hoe we het publiek zoveel mogelijk in de sfeer van datgene 
op het toneel gaat gebeuren mee kunnen nemen. Denk bij het betreden van 
publiek in de theaterzaal aan welkom heten, grapjes maken over het uit elkaar 
moeten zitten, etc. 
 
Hoewel het op dit moment nog niet mogelijk is om elkaar aan te raken 
kunnen kunst en cultuur de mens juist wel raken.
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Samenvatting 
 
Verkoop van tickets vindt uitsluitend vooraf plaats via internet / online verkoop. 
Deze verkoop is ongeplaceerd. Placering vindt na verkoop plaats. 
 
Nadat tickets zijn gekocht worden rij- en stoelnummer toegewezen samen met een 
groepsnummer en tijdslot. Deze worden vervolgens per e-mail gecommuniceerd 
met de bezoeker. 
Ook krijgt de bezoeker de extra maatregelen per e-mail. 
- Toiletgebruik is niet mogelijk tijdens de voorstelling. 
- Er is geen verkoop van drank vooraf 
- Garderobe is onbemand 
- Overige informatie afhankelijk van de voorstelling. 
 
Er is een vaste route door het pand langs een onbemande garderobe. 
Elke groep bezoekers krijgt een eigen plek in het pand om te wachten tot de zaal 
opengaat en gaat alleen onder begeleiding van een medewerker naar de zaal.  
 
Een pauze in de voorstelling is niet wenselijk. 
 
Na afloop van de voorstelling is er een mogelijkheid tot het verkrijgen van een 
‘pauzedrankje’ dat reeds bij de kaartprijs inzit. Uitsluitend in flesjes zodat deze mee 
kan naar huis en bezoekers zo snel mogelijk het theater kunnen verlaten. 
 
De route het theater uit wordt ook bepaald door andere activiteiten in en rond het 
theater. 
 
Opbouw en afbouw van de voorstellingen moet praktisch ingericht worden.  
Less is more in dit geval. Hier ligt ook een taak voor de producenten en de 
samenwerkende technische teams van producent en theater. 
 
Kunnen garantiebedragen en partage-afspraken worden heroverwogen omdat er 
minder mensen en materialen worden ingezet zodat we toch weer theater kunnen 
gaan maken? En andersom, waar kan het theater water bij de restjes wijn doen? 
 
Alleen samen kunnen we zorgen voor een oplossing. Producenten, theaters, 
kleedsters, technici, actrices, dansers, enz.  
We moeten met elkaar hierover in gesprek en heel veel zaken met nieuwe ogen 
bekijken.  
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Uitgangspunten 
 
Bij het bedenken, brainstormen en bespreken van deze protocollen zijn een aantal 
uitgangspunten belangrijk geweest: 

- Behouden van 1,5 meter afstand van elkaar 
- Voorkomen van grote groepen mensen binnen en buiten het pand 
- Gezondheid en veiligheid van bezoekers en medewerkers staat voorop 

Praktische zaken 
- Als een theaterstoel 55 cm breed is dan is 3 stoelen links en rechts 

voldoende voor 150 cm onderlinge afstand. 
- In genoemde voorbeelden is de afstand tussen 3 rijen 150 cm. 
- Het maximale aantal bezoekers verschilt per theater en per theaterzaal. 

Zowel de ruimte in de zaal als de gewone publieksruimtes zijn hiervoor 
bepalend. 

Aanschaf ticket / placering 
De huidige ticketsystemen kunnen vaak niet automatisch rekening houden met de 
Corona-maatregelen. Anderhalve meter afstand en een rij overslaan kan lang niet 
altijd in de software worden ingesteld.  
 
Om te voorkomen dat groepen mensen zich verzamelen bij de ingang van de 
theaterzaal is het wenselijk om wel te gaan placeren. 
De toegewezen rij/stoel nummer bepaalt dan het tijdslot waarin de bezoeker 
aankomt bij het theater en op welk moment de zaal in kunnen. 
Het toewijzen van de plaatsen vindt dan na de betaling plaats want zolang er geen 
software-oplossing is moet dit handmatig gebeuren. 
 
Verkoop aan de kassa is niet mogelijk. Alleen via internet / online verkoop. 
Om online verkoop van tickets mogelijk te houden is het belangrijk om 
ongeplaceerd de tickets te verkopen met een maximumaantal bezoekers. 
 
Vervolgens zal de bezoeker geïnformeerd moeten worden over de geplaceerde 
plek en eventuele extra informatie zoals tijdslot, toiletgebruik enz. 
Elk theater of podium zal hiervoor zijn eigen indeling moeten maken afhankelijk van 
zijn eigen zaal. 
 
Overweging: is het binnen de grenzen van de privacywetgeving mogelijk om van 
alle bezoekers (niet alleen de kaarthouder) de naam, telefoonnummer en  
e-mailadres te bewaren tot het einde van de coronacrisis? Mocht er een besmetting 
met het virus zijn gemeld kan dit gecommuniceerd worden met de overige 
bezoekers van dezelfde voorstelling. 
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Naar het theater 
 
Ook hier is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat er onnodig veel 
verkeer tegelijk op straat en in het openbaar vervoer is.  
Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen is het voorstel om te werken met tijdslots. 
Bezoekers wordt gevraagd om zoveel als mogelijk in een tijdslot van 10 minuten 
aan te komen bij het theater.  
 
Tijdslots zorgen ervoor dat de groep mensen makkelijker te beheersen is.  
Het lijkt het meest praktisch om tijdslots ruim voor aanvang van de voorstelling te 
maken en is afhankelijk van de grote van het gebouw en aantal bezoekers van de 
voorstelling. 
Mag de bezoeker als eerste de zaal in, dan wordt deze ook verzocht om als eerste 
naar het theater toe te komen.  
De communicatie hierover kan pas nadat de placering heeft plaatsgevonden. 
 

Ontvangst 
 
Direct bij de entreedeuren van het theater worden de bezoekers ontvangen en het 
tijdslot en ticket gecontroleerd cq. gescand.  
De medewerker van het theater die dit doet kan meteen de bezoekers buiten het 
theater wijzen op de 1,5 meter onderlinge afstand mocht dit nodig zijn. 
Controle vindt ook plaats op 1,5 meter afstand. De bezoeker legt zijn 
ticket/telefoon op tafel en houdt afstand terwijl de medewerker het ticket 
controleert. 
 
Na ontvangst is er een vaste route langs een de garderobe. 
 
Garderobe 
De garderobe is in een theater vaak bemand. Om zoveel mogelijk risico op 
verspreiding van het virus te voorkomen is een onbemande garderobe waarlangs 
bezoekers geleid worden wellicht de meest veilige keus. 
Uiteraard staan rekken op een veilige afstand van elkaar en kan er alleen per 
bezoeker een jas worden weggehangen. 
 
Ieder garderobe rek en haakje heeft een eigen nummer zodat bezoekers 
eigendommen makkelijk kunnen terugvinden.  
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Wachten op Godot (of op een andere activiteit) 
 
Vanaf de ontvangst is het (waarschijnlijk) niet mogelijk om in een keer door te lopen 
de zaal in. Ondanks de tijdslots zullen er ongetwijfeld bezoekers zijn die op (net) 
niet het juiste moment aankomen om welke reden dan ook.  
 
Om te voorkomen dat er te grote groepen mensen samenkomen op dezelfde plek 
in het gebouw is het mogelijk om, afhankelijk van de placering van de zaal, zoveel 
mogelijk de bezoekers in groepen te verspreiden door het theater. 
Uiteraard ook weer afhankelijk van de grootte van het pand en het aantal 
Bezoekers in de voorstelling. 
 

De theaterzaal 
 
Zodra de zaaldeuren geopend zijn kan een medewerker van het theater de 
groepen op volgorde ophalen en naar de zaal begeleiden. 
 
Hiermee wordt voorkomen dat er teveel ongecontroleerde verplaatsingen in het 
pand zijn en te veel bezoekers tegelijk bij de zaaldeuren wachten om naar binnen te 
kunnen. 
 
Van tevoren zijn na het placeren door de kassamedewerkers deze groepen 
samengesteld aan de hand van de placering. De volgorde wordt ook bepaald door 
de inrichting van de theaterzaal.  
 
Zitten de zaaldeuren aan de podiumzijde bij rij 1, dan gaan de bezoekers die op de 
achterste rijen zitten als eerste naar binnen om te voorkomen dat de 
‘anderhalvemeter-maatregel’ overtreden wordt. 
 
Zitten de zaaldeuren achter in de zaal, bijvoorbeeld bij rij 18, dan gaan de 
bezoekers die vooraan zitten als eerste naar binnen.  
 
Deze volgorde bepaalt dus het tijdslot waarop een bezoeker bij het theater 
aankomt, de groep en locatie waar de bezoeker wacht tot de zaal open gaat en 
uiteraard het rij- en stoelnummer van waar de bezoeker de voorstelling bekijkt. 
 
Wellicht kan het optredende gezelschap in de stijl van de voorstelling 
acteurs/dansers of een companymanager vragen te helpen bij het placeren in de 
zaal of een mini-corona-voorprogramma te spelen om alvast de sfeer van de 
voorstelling neer te zetten. 
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Tijdens de voorstelling 
 
Door de vaste opstelling van stoelen in de zaal is het niet mogelijk om tijdens de 
voorstelling het toilet te bezoeken. Of er moet een mogelijkheid zijn om (tijdelijk) 
alle stoelen te verwijderen of extra gangpaden te maken door een gedeelte van de 
stoelen te verwijderen. 
 
Behalve bij kindervoorstellingen zal dit over het algemeen geen probleem zijn. 
Theaterbezoekers zijn gewend de concentratie van de voorstelling niet te 
verbreken en naar het toilet te gaan tijdens de voorstelling. 
Uiteraard kunnen er onvoorziene situaties zoals een calamiteit gebeuren. Net als in 
een fabriekshal of op straat kunnen mensen onwel worden. Levensreddende 
handelingen gaan dan m.i. voor de corona-maatregelen. 
 
Om toiletgebruik verder te voorkomen lijkt het niet praktisch om dranken te 
verkopen/mee te geven voor aanvang van de voorstelling. 
 
Een pauze in de voorstelling is niet wenselijk binnen deze gegevens. Tenzij hier 
extra tijd voor gemaakt kan worden om deze groepen in en uit de zaal te 
begeleiden. 
Een pauze (en eventueel pauzedrankje in de pauze) en/of een lange voorstelling zal 
resulteren in toiletgebruik terwijl de grote van de toiletruimtes/toegang niet 
berekend is op anderhalve meter onderlinge afstand tussen bezoekers.  
Ook zal een pauze veel meer tijd dan normaal kosten in verband met de 
begeleiding van het publiek. 
 
Mondkapjes 
Ondanks de anderhalvemeter-maatregelen en oplossingen is het de vraag wat het 
psychologische effect is tijdens een voorstelling:  
wat gebeurt er als tijdens de voorstelling iemand een hoestaanval krijgt? 
 
Als het psychologische effect van mondkapjes het gevoel van veiligheid in de 
theaterzaal versterkt dan komt dit de concentratie ongetwijfeld ten goede. 
Aan de andere kant mag dit ook geen gevoel van schijnveiligheid veroorzaken.  
Wat is wijsheid? 
Omdat de anderhalve meter afstand te allen tijde gewaarborgd is, is het gebruik 
van mondkapjes geen vereiste voor het open stellen van theaters. 
 
Schoonmaak 
Om verspreiding van het virus te voorkomen kunnen tijdens de voorstelling 
deurklinken e.d. in overige delen van het pand worden gereinigd.  
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Na de voorstelling 
 
Uiteraard moet er ook begeleiding zijn bij het verlaten van de zaal. 
Om de sfeer van de voorstelling/activiteit vast te houden zouden sprekers/acteurs 
hierbij kunnen helpen vanaf het podium. 
 
Logischerwijs verlaten de bezoekers die dichtbij de zaaldeuren zitten als eerste de 
zaal en dus in omgekeerde volgorde als de binnenkomst. 
 
Uiteraard is er ook een route van de zaal die theaterbezoekers uit het theater leidt. 
Deze leidt naar de uitgang van het theater. Afhankelijk van de routing en 
activiteiten in het theater is dit als bij binnenkomst. Een verrijdbare garderobe is 
dan praktisch. 
 
Drank 
In de route bij het verlaten van de zaal zit ook een afgiftebalie voor flesjes water.  
Bezoekers kunnen een flesje meenemen naar huis. 
Vaak zit dit drankje al bij de prijs in en hoeft dus niet te worden afgerekend. 
Het is echter niet de bedoeling dat bezoekers in het theater blijven. Ze moeten de 
route naar de uitgang vervolgen en er kan dus geen emballage worden ingeleverd. 
Wegwerpflesjes en vuilnisbakken bij de uitgang kunnen een goede oplossing zijn. 
 
Deze uitgiftebalie in de route kan tijdens de voorstelling worden ingericht door een 
horecamedewerker. 
 
Toiletgebruik 
Aangezien de bezoekers direct na de voorstelling vertrekken is er geen 
toiletgebruik. Voor de enkeling met hoge nood is er daardoor ruimte om toch nog 
even snel naar het toilet te gaan.  
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Theatertechniek 
 
Door de maatregelen moet er opnieuw naar decor-, licht- en geluidontwerp worden 
gekeken. Ook de keuze in (technische) materialen en hulpmiddelen moet 
heroverwogen worden. Hier ligt een taak voor zowel reizende technici als 
huistechnici. Een ‘stolpkist’ moet in sommige gevallen met 2 personen worden 
getild waarbij 150 cm afstand niet mogelijk is. 
Ook het gezamenlijk tillen van grote decorstukken moet goed bekeken worden. 
 
Less is more in dit geval. Voor theaterproducenten een uitdaging om (tijdelijk?) te 
besparen op grote decorstukken en het vervoer hiervan.  
Kunnen garantiebedragen en partage-afspraken worden heroverwogen omdat er 
minder mensen en materialen worden ingezet zodat we toch weer theater kunnen 
gaan maken? En andersom, waar kan het theater water bij de restjes wijn doen? 
 
Rook 
Het gebruik van hazers en rookmachines kan een reactie bij het publiek oproepen 
om te beginnen te kuchen. Rook cq. mist zien roept vaak deze reactie op. Tijdens 
deze corona-crisis is het goed om het gebruik hiervan te heroverwegen voor de 
periode dat de maatregelen gelden. 
 
Zenders 
Een acteur, actrice, cabaretier enz. is met goede uitleg in staat om zichzelf te 
zenderen. Met de huistechnicus kan een afspraak worden gemaakt hoe er 
gecommuniceerd wordt bij een storing of defect. 


