
Filmbezoek corona-proof: puntsgewijs en uitgebreid 
 
- We hebben ons voorbereid op een veilig bezoek voor iedereen. 
Vuistregel is: iedereen blijft op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, 
mensen uit hetzelfde huishouden uitgezonderd.  
 
- We zorgen ervoor dat diverse contactoppervlakken en aanraakpunten 
zoals trapleuningen, deurklinken, liftknopjes etc. meerdere keren per dag 
en avond worden schoongemaakt. Vooraf en na afloop van de film kunt u 
gebruik maken van de grotere toiletruimte in de theaterfoyer. In de Kleine 
Zaal zorgt een luchtbehandelingssysteem voor luchtverversing. 
 
- Onze medewerkers zorgen voor een goede gang van zaken en geven u 
de benodigde uitleg over looproutes, gebruik van de foyers, volgorde van 
inloop en uitloop in de zaal, etc. De garderobes zijn niet geopend, omdat 
we hier de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen.  
 
- U kunt niet komen als u, of iemand uit uw huishouden, verkouden bent 
of griepklachten heeft. Een medewerker vraagt u hiernaar bij de entree 
van het theater. 
 
- Onze Kleine Zaal biedt plek aan maximaal 28 personen exclusief 
personeel. Er is een vaste stoelverdeling met 11 tweetallen en 6 solitaire 
stoelen. Alleen de geselecteerde plaatsen gaan in de verkoop, u ziet ze op 
de plattegrond. Van deze selectie kan niet worden afgeweken. Een 
huishouden van bijvoorbeeld 4 personen splitst zich dus op in 2 
tweetallen. 
 
- De tickets koopt u vooraf: via onze website of bij onze 
voorverkoopadressen de Readshop en boekhandel De Kler (de VVV is op 
dit moment nog gesloten). Onze theaterkassa is gesloten, er is geen 
verkoop mogelijk aan de deur. 
 
- Komt u alleen (of met een oneven aantal), dan verzoeken wij u een 
solitaire plaats te kopen indien nog beschikbaar, en niet één stoel van een 
tweetje. Zijn er alleen nog tweetjes te koop, dan mag u daar één stoel 
van kopen. De andere stoel zal niet verkocht worden. 
 
- U bent welkom vanaf drie kwartier voor aanvang en we verzoeken u 
uiterlijk een kwartier voor aanvang in het theater te zijn. U wordt 
opgevangen door een medewerker die u meer informatie geeft over het 
verloop van uw bezoek. De bar is geopend; u geeft alvast uw bestelling 
door voor na afloop van de film (het drankje dat is inbegrepen bij het 
kaartje). Ook is het natuurlijk mogelijk om voorafgaand aan de film iets te 
drinken, houdt u er rekening mee dat we u tijdig naar de zaal moeten 
uitnodigen. U wordt verwezen naar de juiste foyer, afhankelijk van uw 
stoelnummer. Hiermee spreiden we het publiek in het pand. Op 
uitnodiging van onze medewerkers gaat u daarna naar de zaal. 



 
- Bent u later dan een kwartier voor aanvang van de film aanwezig en is 
de inloop in de zaal begonnen, dan kunnen we u helaas niet meer 
toelaten. Dit i.v.m. het naleven van de 1,5 meter regel. Er vindt geen 
restitutie plaats. 
 
- Na afloop van de film verlaat u na een instructie veilig de zaal. In de 
grote foyer beneden staan uw bestelde drankjes klaar. Tijd om gezellig na 
te praten over de film! 
 
- Kom zoveel mogelijk lopend, met de fiets, of als het niet anders kan, 
met de auto naar Aan de Slinger. Vermijd het openbaar vervoer.  
 
Ook voor ons is deze situatie nieuw. We gaan in de praktijk merken hoe 
het werkt. Als nodig stellen we de werkwijze bij. We maken er met elkaar 
het beste van! 
 
Heeft u nog vragen? Mail ons op info@aandeslinger.nl 
 
	


