Algemene maatregelen:














Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
Geef andere mensen geen hand en vermijd
fysiek contact.
Was regelmatig je handen.
Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten,
keelpijn of koorts.
Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts.
Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte.
Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze
direct weg.
We stellen je bij binnenkomst een aantal vragen. Wanneer we
twijfelen aan je gezondheid, mogen we je de toegang tot ons
gebouw weigeren.
Wanneer je door ziekte verhinderd bent, informeer ons dan z.s.m.
per mail: info@musicaantiquanova.nl. Om de veiligheid van onze
bezoekers te kunnen waarborgen, is het bij ziekte tijdelijk mogelijk
om het gehele aankoopbedrag terug te ontvangen. Deze regeling
geldt voorlopig t/m 31 december 2020.
Geef elkaar de ruimte om te wennen aan deze nieuwe situatie. Wees
daarin respectvol en aardig.
Volg aanwijzingen van onze medewerkers op, ze zijn er om jou een
mooie en veilige middag of avond te bezorgen.

Je bezoek aan concerten van MAN in de Lutherse Kerk:












Wanneer je een kaartje koopt, ga je akkoord met onze algemene
bezoekersvoorwaarden, de hygiënemaatregelen en de maatregelen
bij gezondheidsklachten.
Je kunt voorlopig alleen online een kaartje kopen. Print deze van
tevoren uit of download je e-ticket op je telefoon. Er is geen
kaartverkoop aan de kassa en reserveren is niet mogelijk.
Plaats je bestelling per huishouden, zodat we weten of je naast
elkaar geplaceerd kunt worden.
Het gebouw en de zaal gaan 30 minuten voor aanvang open.
De garderobe is gesloten. Jassen en tassen mogen mee de zaal in.
Volg de looproutes door het gebouw en naar de zaal. Onze
medewerkers wijzen je een zitplaats aan.
Toiletten zijn beperkt beschikbaar. Beperk toiletbezoek tot een
absoluut minimum en houd een bezoek zo kort mogelijk.
Er is geen pauze.
Blijf bij het applaus op je stoel zitten en volg bij het verlaten van de
zaal de aangegeven route en instructies van medewerkers op.

