PREVENTIEPLAN: artiesten
Cultuurhuis de Warande
Alle maatregelen hieronder beschreven gaan van kracht in fase 4
(vanaf 1 juli).
Alle maatregelen die hieronder beschreven zijn, gelden specifiek op het podium
voor professionele artiesten uit de domeinen dans, ballet, circus, theater, woord
en andere bewegingsgerelateerde kunsten. Het zijn uitzonderingen om het
artistiek werk mogelijk te maken. Daarom moeten ze met extra aandacht
opgevolgd worden om alles veilig te houden. Deze maatregelen maken geen
onderscheid tussen creatie, repetitie en voorstelling.
Er moet bij voorkeur zoveel mogelijk nagedacht worden aan het ‘corona-proof’
maken van de programmatie. Natuurlijk is het onmogelijk om bestaand
repertoire zomaar aan te passen of te laten vallen. Deze maatregelen maken
het tot op bepaalde hoogte mogelijk bestaand repertoire te brengen en
creatieve vrijheid te ondersteunen. Het kan echter geen aanleiding geven tot
het ontwikkelen en/of opvoeren van massaproducties.

VERKLARING OP EER
Iedereen die wenst mee te werken op het podium aan een creatie, repetitie of
voorstelling ondertekent een verklaring op eer waarin volgende verklaringen
worden opgenomen:
•

•
•
•

•

Hij of zij zal zijn of haar mede-artiesten met wie nauw contact vereist is
opnemen in de bubbel en ziet daardoor af van eventuele contacten
daarbuiten.
Hij of zij zal alle door de overheid opgelegde maatregelen tegen de
verspreiding van het COVID-19 virus strikt naleven (ook in de privésfeer).
Hij of zij heeft de afgelopen 14 dagen geen COVID-19 symptomen vertoond
(hoest, koorts, keelpijn, verlies van smaakzin, ademhalingsproblemen).
Hij of zij zal de verantwoordelijke voor de productie onmiddellijk melden
wanneer hij/zij, na de ondertekening van deze verklaring, een (of meerdere)
sympto(o)m(en) van COVID-19 vertoont.
Hij of zij heeft kennis genomen van de COVID-19 maatregelen in bijlage bij
deze verklaring, erkent uitdrukkelijk het belang van de naleving van elk van
deze regels ter beperking van het risico op verspreiding van COVID-19
tijdens de productie en waarborgt dat hij/zij ze ten allen tijde zal naleven.
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ALGEMEEN
•

•

De samenstelling van de groep artiesten voor repetities, creaties en
voorstellingen is die van een bubbellogica waarbij wordt uitgegaan van een
minimale uitbreiding in gezinsverband conform de geldende maatregelen.
Er is een dagelijkse logging van temperatuursmeting bij alle deelnemers
van de bubbel.

AFSTANDSREGELS
•

•

•

•
•

•
•

Alle medewerkers respecteren onderling de 1,5 meter afstandsregel. Tijdens
het podiumgebeuren wordt de afstand tussen artiesten en crew 2 meter,
rekening houdend met bewegingen en bijvoorbeeld uitgestoken armen.
Op het podium is de anderhalve meter afstandsregel de basis voor artiesten
onderling. Bij scènes waarbij dat onmogelijk is, mag de afstandsregel
overschreden worden. De tegenspeler wordt dan opgenomen in de
persoonlijke bubbel.
De regel van nauwer toegestane contacten in de uitgebreide persoonlijke
bubbel bovenop de gezinsleden blijft de te volgen leidraad. De artiesten
engageren zich er dan ook toe om buiten deze uitgebreide bubbel weinig tot
geen andere contacten te hebben, zodat het werk veilig blijft.
Artiesten passen tijdens het werk de social distancing toe, uitgezonderd met
de artiesten uit hun creatiebubbel. Naar andere medewerkers en collega’s
buiten hun bubbel toe houden artiesten de afstand.
In de loges of kleedkamers wordt de 1,5 m afstandsregel gerespecteerd,
behalve bij artiesten uit dezelfde creatiebubbel.
Tijdens repetities en rustmomenten zal waar de 1,5 m niet gerespecteerd
kan worden een mondmasker gedragen worden om aldus het aantal
onbeschermde contacten op minder dan 1,5 m tot een minimum te
beperken.
De productie zal een planning opstellen voor elke artiest om ervoor te
zorgen dat de bubbels duidelijk zijn en het aantal contacten beperkt blijft.
Handhaaf tijdens een voorstelling steeds twee meter afstand tot het publiek.

