Beste gast van TreSonanz,
Freezing Winter Night
We verheugen ons erop om jullie te mogen ontvangen in de Sigarenfabriek om te komen kijken en
luisteren naar onze voorstelling Freezing Winter Night! Omdat de concertruimte zeer groot is kunnen
we ruimschoots voldoen aan de gestelde COVID-19 normen van het RIVM. Van heten je harte welkom
en wensen je een bijzondere voorstelling toe.
Warm
We willen je graag aanmoedigen om in je mooiste wollige warme winterkleding naar de voorstelling te
komen. Geheel in de stijl van deze Freezing Winter Night. Omdat het prachtige historische pand van de
Sigarenfabriek maar minimaal verwarmd kan worden is het prettig om er warmpjes bij te zitten. Op de
locatie zijn enkele extra dekentjes beschikbaar voor wie dat wil, maar zelf meenemen mag natuurlijk
ook! Welkom (met mondkapje) vanaf 20 minuten tot 5 minuten voor aanvang van de voorstelling!
Mocht je verdwaald zijn kan je tot 5 min voor aanvang bellen met 0623893850
Digitaal programmaboekje
Hier vinden jullie het digitale programmaboekje. Je kunt het programmaoverzicht of het gehele boekje
desgewenst printen en meenemen naar de voorstelling.
https://www.flipsnack.com/Tresonanz/freezing-winter-night.html
De link voor de printbare versie vinden jullie hier: https://www.tresonanz.com/informatie-voor-publiek/

Voor-tijdens-en-na de voorstelling
Hieronder vinden jullie de aanvullende informatie omtrent de gang van zaken voor-tijdens-en na de
voorstelling. Lees deze richtlijnen svp goed door.
Protocol/aanvullende richtlijnen
Algemene richtlijnen
Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd 1,5 meter afstand tot elkaar, was de
handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk
aan.
Gezondheidsklachten?
Blijf thuis bij klachten als hoesten, keelpijn, reuk-of smaakverlies, loopneus, neusverkoudheid, koorts
boven 38 graden of een vermoeden van corona- gerelateerde gezondheidsklachten. Hetzelfde geldt als
een huisgenoot deze klachten heeft. Je mag je ticket natuurlijk wel doorgeven aan iemand anders. We
verwachten dan wel dat je naam en mailadres van deze persoon/personen via info@tresonanz.com aan
ons doorgeeft zodat we hen op onze gastenlijst kunnen zetten.
Registratie: we houden een lijst van aanwezigen bij. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD.

Binnenkomst en welkom vanaf 20 minuten voor aanvang voorstelling
Je bent van harte welkom vanaf 20 minuten tot 5 minuten voor de voorstelling. Zorg dat je uiterlijk 5
minuten voor aanvang binnen bent! De publieksingang is aan de Brabantse Turfmarkt 75 A. Vanaf 1
december is het verplicht in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, dus vergeet je mondkapje niet.
Bij de poort staat een vrijwilliger jullie op te wachten en wijst jullie de weg. Houdt altijd 1,5 meter
afstand van elkaar. Eenmaal binnen vragen we je handen te ontsmetten en krijg je een nummer
uitgedeeld dat correspondeert met de tafel waaraan je plaats mag nemen. Jassen en tassen gaan mee de
zaal in. De zaal is boven. Boven wacht een vrijwilliger je op met een drankje naar keuze, dat je
meeneemt naar je eigen tafeltje waaraan je plaatsneemt. Jassen en tassen graag op of onder uw stoel
zetten. Zodra je zit mag uiteraard je mondkapje af!
Na de voorstelling
Hoe ontzettend graag we dat ook zouden willen, na de voorstelling is het niet mogelijk nog even na te
praten. We vragen jullie te blijven zitten tot een van onze vrijwilligers jullie vraagt de zaal te verlaten.
Dit gebeurt tafel voor tafel. Jullie lopen dan direct door naar de uitgang van de Sigarenfabriek aan de
Brabantse Turfmarkt met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
Toilet
Er zijn toiletten aanwezig in de Sigarenfabriek voor hoge nood, maar maak er liefst zo weinig mogelijk
gebruik van.
Let op elkaar
Voor een veilige gang van zaken, vragen we jullie op elkaar te letten. Soms is het zo ongewoon om iets
wel of niet te doen, dat we het vergeten. Iemand anders kan en mag je er dan attent op maken.
We wensen jullie een hele mooie voorstelling toe,
Tot snel, en alvast een fijne kerst en heel goed en gezond 2021 gewenst!

Namens TreSonanz,
Christina, Natascha en Mariano

