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Coronaprotocol Musica Sacra Maastricht *
Vanaf 1 juli geldt er voor samenkomsten met gereserveerde
plaatsen geen maximum aantal bezoekers, mits er bij de
placering 1,5 meter afstand tussen bezoekers in acht wordt
genomen. Musica Sacra zal de festivallocaties, in samenwerking
met de eigenaars/beheerders, zodanig inrichten dat deze afstandsmaatregel en overige sanitaire voorschriften gewaarborgd
zijn. Musica Sacra houdt zich in het kader van de veiligheid aan
de richtlijnen van de overheid en het RIVM.
Basisprincipes
• De festivallocaties van Musica Sacra zijn alleen toegankelijk voor
personen die zich niet ziek voelen, geen koorts hebben en geen
klachten van de luchtwegen hebben (hoesten, niezen, keelpijn etc.).
Extra voorzichtigheid betrachten wij bij kwetsbare mensen en
mensen boven de 70, dit blijft echter de eigen verantwoordelijkheid
van de bezoeker.
• Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. De festivallocaties zijn
daarop ingericht.
• Alle optredenden houden een afstand tot elkaar in acht van 1,5
meter. Alle artiesten hebben een garantie gegeven dat hun
programma binnen die regel uitvoerbaar is.
• Er zijn vanuit de organisatie en de locatieverantwoordelijken
tenminste 2 personen aanwezig om maatregelen uit te leggen en
toezicht te houden. Voor aanvang zijn de zitplaatsen, handvatten,
deurknoppen, microfoons, lessenaar, etc. gereinigd en gedesinfecteerd. Ook is de locatie vooraf goed geventileerd en gelucht.
Kaartverkoop
• Wegens de beperkende maatregelen is de capaciteit van de speellocaties aanmerkelijk lager dan u gewend bent. Voor betaalde
voorstellingen dienen tickets gekocht te worden. Voor gratis
voorstellingen dienen tickets gereserveerd te worden.
• Het werken met een kaartverkoopsysteem is verplicht.
Kaartverkoop aan de deur of vrije inloop is niet toegestaan.
• Tickets dienen geboekt te worden via de website van Musica Sacra
(www.musicasacramaastricht.nl) of bij de Uitbalie van Theater aan
het Vrijthof.
• Betaalde tickets geven recht op een ongeplaceerde zitplaats.
• Specifieke plaatsreservering is niet mogelijk.
• U krijgt bij aankoop uw ticket(s) via mail of op papier gestuurd.
Hierop staat geen specifieke zitplaats vermeld. Bij de ingang van
de locatie van de betreffende activiteit krijgt u van de organisatie
een plaats toegewezen op volgorde van binnenkomst.

* Dit protocol geldt zolang de aangekondigde maatregelen gelijk blijven
(stand van zaken 26 juni 2020). Bij wijziging van de bepalingen zal dit
protocol worden bijgewerkt, zie www.musicasacramaastricht.nl. Voor dit
protocol heeft Musica Sacra gebruikgemaakt van het protocol zoals opgesteld door het bestuur van de Sint Janskerk Maastricht en het protocol
van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

In- en uitgangen
De organisatie tracht zoveel mogelijk te werken met gescheiden
ingang en uitgang en een duidelijk aangegeven eenrichtingsroute.
Bij de in- en uitgang bevindt zich een statafel met desinfecterende
middelen, papieren tissues en een prullenbak.
Binnenkomst
De organisatie staat buiten bij de ingang met een gastenlijst, checkt
wie er binnenkomen en wijst per gast een stoel toe. Bij binnenkomst
vindt altijd een checkgesprek plaats en wordt gevraagd of gasten
(of hun huisgenoten) last hebben van verkoudheidsklachten of koorts.
Gasten desinfecteren hun handen bij binnenkomst.
Looproute
Indien voor de locatie een looproute is uitgewerkt, volgen gasten
deze altijd.
Garderobe
Garderobes worden tijdelijk niet gebruikt, omdat er daar onvoldoende
afstand kan worden gehouden. Alle spullen die mensen meenemen
(jassen/tassen/paraplu’s) moeten worden meegenomen naar de
zitplaats.
Zitplaatsen
Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de locatie zijn:
• Tussen zitplaatsen dient 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden.
• Huisgenoten kunnen indien mogelijk naast elkaar geplaceerd
worden, mits zij gelijktijdig aanwezig zijn.
• Plaatstoewijzing geschiedt bij binnenkomst van de locatie.
Iedereen krijgt bij de ingang te horen welke zitplaats zij/hij gebruikt.
Gasten lopen naar hun zitplaats, blijven daar gedurende de activiteit
en lopen niet door de ruimte wanneer dit niet noodzakelijk is.
Verlaten van de locatie
Iedereen wordt verzocht bij het eindapplaus te blijven zitten. Bij het
verlaten van de locatie na afloop van de activiteiten vertrekken als
eerste de mensen die het dichtst bij de uitgang(en) zitten. Iedereen
houdt hierbij natuurlijk 1,5 meter afstand. De organisatie kondigt dit
aan het einde van de activiteit aan. Personeelsleden en vrijwilligers
helpen met aanwijzen welke gasten wanneer kunnen vertrekken.
Toiletten
Deelnemers aan activiteiten beperken het gebruik van de toiletten
zoveel mogelijk. Mocht dit toch echt nodig zijn, kunnen de toiletten
via een gemarkeerde looproute bereikt worden. Er kan maximaal 1
persoon tegelijk gebruik maken van elke toiletgroep. Ook hier zijn
desinfecterende middelen en papieren handdoekjes aanwezig.
Pauzes en nazit
Alle programma’s van Musica Sacra zijn zonder pauze. Het festival biedt
geen horeca aan voorafgaand of na afloop van de activiteiten in de
locaties. Er is een uitzondering: na afloop van de openingsconcerten
is er een gemeenschappelijke receptie in de buitenlucht op het
Vrijthof (bij goed weer en toekenning van vergunning).

