Draaiboek heropstart repetities Bacchanten
1. Locatie en infrastructuur
*De repetities zullen plaatsvinden in de polyvalente zaal gelegen op het adres:
Turkenhofdreef 2, 2870 Puurs – Sint – Amands
*De deelnemers zullen binnenkomen langs de dubbele deuren, deze deuren zullen tijdens
het binnenkomen open blijven staan. In de zaal zelf wordt 1 van de buitendeuren naar het
terras toe de hele tijd opengezet, zowel bij het binnenkomen als tijdens het zingen en
wisselen van de groepen om zo de aanvoer van verse buitenlucht te garanderen.
Het verlaten van de zaal gebeurt via de terrasdeuren om op die manier de groepen die
wisselen niet met elkaar te laten kruisen.
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*In de zaal zelf zullen de deelnemers plaatsnemen op 1 van de vooraf bepaalde plaatsen.
Deze plaatsen zullen in zigzagopstelling staan met telkens 2 meter tussen.
*De stoelen worden gereinigd voor de repetitie, voor het begin van deel twee en na de
repetitie.

*Vooraan wordt een zone van min. 8m² voorzien voor de dirigente. De dirigente wordt van
de deelnemers afgescheiden door een plexischerm.
*Zaalplan met opstelling voor de repetitie:
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*Sanitair
Bij het gebruik van sanitair is er een circulatieplan (zie de rode pijlen hierboven). Het sanitair
is te bereiken doorheen de berging en na gebruik van het sanitair komen de deelnemers
terug binnen via de ingang. Bij gebruik van sanitair is handen wassen steeds verplicht voor en
na toiletgebruik.

2. Deelnemers

7 september 2020:
Blok 1: 20:00 – 21:00
Sopranen: max. 28
Tenoren: max. 10

Blok 2: 21:15 – 22:15
Alten: max. 30
Bassen: max. 7

*Deelnemers komen 5 minuten voor de aanvang van de repetitie binnen.
*Bij het betreden en verlaten van de zaal houden zij een afstand van 1,5 m ten opzichte van
elkaar.
*Deelnemers dragen ten allen tijden een mondmasker en dienen dit correct te dragen: kin
volledig bedekt, neus volledig bedekt.

*Bij het binnenkomen en buitengaan ontsmetten zij de handen met handgel.
*Ze bevestigen hun aanwezigheid op de ledenlijst die zich bevindt op een tafel aan de ingang, dit
voor eventuele contact tracing achteraf.
*Deelnemers begeven zich onmiddellijk naar een zitplaats.
*Enkel eigen materiaal wordt gebruikt. Partituren dienen dus ook zelf meegebracht te worden.
*Drinken is enkel toegelaten op momenten dat er niet gezongen wordt.
*Bij het einde van de repetitie verlaten zij meteen de zaal.

*Deelnemers met symptomen van ziekte moeten uiteraard thuis blijven. (Koorts, hoesten,...)

