
 
Beste Neretva-sympathisant, 
 
Om voor iedereen een concert in optimale omstandigheden te kunnen aanbieden, ondanks            
COVID-19, vragen we u vriendelijk rekening te houden met het volgende: 
 
Omtrent de ticket procedure: 
● Als organisator zijn wij verplicht een aanwezigheidsregister op te maken. Voor de toeschouwers             

gaat het om één contactpersoon per bubbel. Van deze contactpersoon worden volgende            
gegevens opgevraagd bij de ticketbestelling: voornaam, familienaam, emailadres,        
telefoonnummer en vermelding van het aantal personen die deel uitmaken van uw bubbel (d.i.              
het aantal personen waarvoor u een ticket bestelt). De contactpersoon zal bij een geval van               
besmetting de gegevens van de andere leden van zijn/haar bubbel moeten doorgeven aan de              
tracing-instanties. 

● Om organisatorische redenen willen we de bubbels beperken tot 4 personen. Indien u met meer               
dan 4 personen wenst te komen luisteren, kan uw groep worden opgesplitst over meerdere              
bestellingen.  

● Onmiddellijk na bestelling via de website ontvangt u een mail met de betalingsgegevens. Na              
verwerking van uw betaling sturen wij u de tickets toe via hetzelfde emailadres. Voorlopig is het                
niet mogelijk uw tickets op te halen aan de kassa of te laten overhandigen via een orkestlid. Het                  
is handig om uw tickets op voorhand af te printen, maar u kan de tickets evenzeer ter plekke op                   
uw smartphone tonen.  

 
Omtrent het concert: 
● Mensen die ziek zijn mogen niet deelnemen aan het concert. Ook mensen die in de 7 dagen voor                  

het concert symptomen vertoonden of ziek waren mogen niet deelnemen. 
● De toeschouwers volgen vanaf het betreden van het gebouw het aangeduide circulatieplan en             

de geldende maatregelen strikt op. 
● Mondmaskers zijn verplicht vanaf het moment dat u het domein van de Jezuïetenkerk betreedt.              

Ook tijdens het concert vragen wij u vriendelijk uw mondmasker aan te houden.  
● Handen moeten gedesinfecteerd worden bij het betreden van het gebouw. 
● Het is belangrijk dat alle personen van uw bubbel zich gelijktijdig aanmelden. 
● Houd minstens 1,5m afstand van andere bubbels die toekomen. Er zullen markeringen op elke              

1,5m op de grond in de inkomhal zichtbaar zijn. 
● Stewards zullen u ter plekke uw zitplaats toekennen. De stoelen zullen in eilandjes per 4               

opgesteld staan. Tussen elk eilandje hanteren we de veiligheidsafstand van 1,5m. 
● Er zal ditmaal geen vestiaire beschikbaar zijn. U kan uw jas kwijt op de leuning van uw zitje. 
● We houden geen pauze en er wordt geen bar voorzien.  
● Na afloop van het concert verzoeken wij u te blijven zitten tot een steward u op een                 

gecontroleerde manier naar buiten kan begeleiden. 
● Bij vragen omtrent de Corona-voorschriften, vooraf of tijdens het concert, kunt u zich richten tot               

ons Corona-aanspreekpunt Vera Van derzypen (info@neretva.be).  
● In geval van besmetting in de 7 dagen na het concert, gelieve dit te melden aan het                 

Corona-aanspreekpunt.  
 
 
Samen maken we er een mooi en veilig concert van. Geniet ervan! 
 
Werkgroep concertorganisatie van het Neretva Ensemble 
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