
Corona-proof genieten van LAFS#5 

bij wpZimmer

We openden een tijdje geleden al onze deuren opnieuw voor onze residenten, en
nu kunnen we ook jullie, ons publiek opnieuw verwelkomen! Uiteraard doen we
dit volledig corona-proof en zetten we de veiligheid en gezondheid van ons
publiek, onze artiesten en het personeel op de eerste plaats.

We zetten even wat maatregelen op een rijtje zodat we met z’n allen op een
verantwoorde manier kunnen genieten van kunst en cultuur!

Om de afstand van één meter te kunnen behouden – zal er telkens

een maximumcapaciteit zijn van 44 toeschouwers en wordt er één

stoel vrijgelaten tussen elke zitplaats.  

Kom je in groep naar de voorstelling? Kom dan enkel met

je persoonlijke bubbel en houd telkens een veilige afstand naar de

andere bezoekers toe. We vertrouwen erop dat tickets enkel worden

aangekocht voor je persoonlijke bubbel, om zo de veiligheid van alle

bezoekers te kunnen garanderen.

Wanneer je een ticket bestelt voor de voorstelling, word je gevraagd

om wat contactgegevens achter te laten. Dit is verplicht van de

overheid om contact tracing mogelijk te maken. Na 30 dagen worden

deze gegevens gewoon verwijderd.

 Het is best dat je 30 minuten voor de voorstelling aanwezig bent en

even buiten blijft wachten – zo kunnen we elke bubbel tijdig, en op

een gepaste manier naar de zitplaatsen leiden.

Vergeet ook zeker je mondmasker niet! Zelf voorzien we

ook handgel op elke locatie en verluchten we de ruimtes maximaal

vlak voor en na elke voorstelling.



Als we ons met z’n allen aan deze maatregelen houden, kunnen we op een
veilige en bewuste manier samenkomen om alsnog te kunnen genieten van het
LOVE AT FIRST SIGHT festival, hier bij wpZimmer.

 Hopelijk tot snel!

Voel je je ziek of vertoonde je 7 dagen voor de voorstelling wat

symptomen? Dan neem je best geen risico’s en is het best dat je

thuis blijft. Dit geldt ook als je behoort tot een risicogroep.

Om een veilige afstand te garanderen hebben we aangepaste routes

gecreëerd zodat iedereen op een zo veilige manier naar de juiste

zitplaats en speellocatie geleid kan worden.


