
 

 

CORONA-DRAAIBOEK: TONEELVOORSTELLINGEN ‘KORTJAKJE’ 

EXPLOSIEF vzw werkte een corona-proof toneelvoorstelling uit waarbij social distancing in het verhaal 

is verwerkt. Acteurs op het podium moeten altijd minstens 1,5 m van elkaar blijven. 

De voorstelling duurt een uur. Er is geen pauze voorzien. 

 

ALGEMEEN 

 

Toneelvoorstelling 

Titel: Kortjakje 

Social distancing is in het verhaal verwerkt. Acteurs op het podium moeten bijgevolg altijd 1,5 m van 

elkaar blijven. 

 

Duur voorstelling 

1 uur 

Waar 

gbs De Puzzel – De Bruynlaan 19 – 3130 Begijnendijk  

Wanneer 

vrijdag 13 en 20 nov 2020: 19u30  

zaterdag 14 en 21 november 2020: 10u – 13u – 15u – 17u – 19u30 

zondag 15 november 2020: 10u – 13u – 15u 

zondag 22 november 2020: 10u – 13u 

 

 

CONTACT 

Coördinator 

Mario Galicia – Mario@explosiefvzw.be – 0494 58 92 01 

 

Bestuur 

Karen Van Roie, Mario Galicia en Lieve Peirtsegaele – info@explosiefvzw.be  

 

 

LOCATIE & INFRASTRUCTUUR 

 

De voorstelling is in de turnzaal van gbs De Puzzel 

De bar is in de refter van gbs De Puzzel 

De kleedruimtes van de acteurs zijn de kleedruimte, opslagplaats turntuigen, trappenhal naast het 

podium, het podium, achter de coulissen en de kelder. 

Elke acteur krijgt een omkleedruimte toegewezen en blijft ter plaatse tot de voorstelling start. Als 

meerdere acteurs zich omkleden in dezelfde ruimte houden ze altijd minstens 3 m afstand. 
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Verluchting 

Alle ramen en buitendeuren worden zoveel mogelijk opengezet tussen de voorstellingen door. Indien 

mogelijk ook tijdens de voorstelling. Dit hangt af van de weersomstandigheden. 

Circulatieplan 

- Aankomst 

Toeschouwers mogen een half uur vóór aanvang arriveren. 

De toegang is via de poort van de speelplaats aan het overdekte gedeelte. 

De kassa is aan de toegangsdeur waar mensen via de speelplaats in de hal komen. Als veel 

mensen tegelijk arriveren, schuiven ze aan onder het afdak van de overdekte speelplaats. Ze 

houden hierbij 1,5 m afstand tussen elke gezinsbubbel. 1 tot 2 medewerkers van Explosief vzw 

verwelkomen het publiek en begeleiden hen naar de kassa of naar de rij wachtenden. Deze 

medewerkers waken erover dat de afstandsregels gerespecteerd worden en dat de 

mondmaskerplicht wordt opgevolgd door iedereen. 

 

- Kassa 

2 medewerkers van Explosief vzw helpen het publiek verder aan de kassa. 

Het publiek wordt op voorhand via e-mail gevraagd om gepast geld mee te brengen of te betalen 

via Payconiq. Cash geld wordt in een collectebus gestoken zodat de medewerkers van Explosief 

vzw dit geld niet direct moeten aanraken. Als er niet gepast wordt betaald, geeft de 

kassamedewerker het wisselgeld aan de toeschouwer. Dit wisselgeld is op voorhand voorzien door 

Explosief vzw. Het cash geld van het publiek wordt hier niet voor gebruikt. 

Als toeschouwers na de voorstelling nog iets willen drinken in de bar, dienen ze de bestelling vóór 

aanvang van de voorstelling aan de kassa te geven en te betalen. 

 

- Programmaboekje 

Na betaling van de toegangsprijs geeft een kassamedewerker per bubbel 1 programmaboekje. 

Deze kassamedewerker ontsmet regelmatig zijn/haar handen. 

 

- Zitplaatsen 

De toeschouwers worden per bubbel naar hun zitplaatsen begeleid door een medewerker. Deze 

zitplaatsen zijn op voorhand vastgelegd door Explosief vzw. Daar blijven de toeschouwers zitten 

tot na de voorstelling. Enkel voor toiletbezoek wordt er een uitzondering gemaakt. 

 

- Uitgang 

Na afloop verlaten de toeschouwers de zaal via de nooduitgang naar buiten. De afstandregels 

tussen de bubbels blijven van kracht. Een medewerker begeleidt de deelnemers naar buiten. 

Wie nog iets wil drinken in onze bar, kan daarna via de zij-ingang terug naar binnen gaan naar de 

refter. 

 

- Bar/refter 

Na afloop van de voorstelling kunnen deelnemers naar de bar/refter via de zij-ingang van De 

Puzzel. De dranken die ze op voorhand hebben besteld zullen klaar staan op hun tafel. Een 

medewerker van Explosief vzw wijst hen hun tafel aan. Alle toeschouwers blijven daarna aan hun 

tafel zitten tot ze naar huis gaan. Enkel voor toiletbezoek mogen deelnemers hun tafel verlaten. 

De tafels worden geschikt naargelang de bubbels van deelnemers die vooraf drank hebben 

besteld. De tafels staan minstens 2 m van elkaar. Van zodra de toeschouwers aan hun tafel zitten, 

mogen zij hun mondmasker afdoen zolang ze blijven zitten. Als ze naar buiten gaan of naar toilet 

gaan moeten zij hun mondmasker terug aandoen. 

Het drankenaanbod is beperkt tot enkel dranken in kleine flesjes. 



- Toilet 

De toegangsdeur van de toiletten op de speelplaats blijft openstaan zodat niemand de deurklink 

moet vastnemen. Afstandregels en mondmaskerplicht blijven ook in de sanitaire ruimte van kracht. 

 

DEELNEMERS 

 

Doelgroep 

Iedereen, maar er wordt gemikt op gezinnen met kinderen 

 

Aantal 

De zitplaatsen zijn verspreid tot voorbij de helft van de zaal. 

Totale bruikbare oppervlakte : 300 m². 

Maximale capaciteit: 50 toeschouwers per voorstelling. 

 

Deelnamevoorwaarden 

Toeschouwers dienen op voorhand te reserveren, telefonisch of via e-mail. 

Bij reservatie geven de toeschouwers hun contactgegevens (naam, e-mailadres en/of telefoonnummer) 

Reserveren gebeurt per bubbel. 

Wie voor verschillende bubbels tegelijk wil reserveren, dient voor elke bubbel apart een reservatie te 

maken. 

Per bubbel is er minstens 1 contactpersoon die zijn/haar contactgegevens aan Explosief vzw opgeeft 

(naam en e-mailadres en/of telefoonnummer). 

 

Gedragscode 

Toeschouwers gaan bij reservatie akkoord met alle coronamaatregelen. Alle maatregelen omschreven 

in dit draaiboek, worden op de website van Explosief vzw gepubliceerd. Op het online 

reservatieformulier wordt hiernaar verwezen via een link. De online reservatie is pas geldig nadat de 

toeschouwers akkoord gaan met deze maatregelen en zich eraan zullen houden. Bij telefonische 

reservatie geeft een medewerker de nodige uitleg. Wie zich er niet aan houdt, wordt de toegang tot de 

zaal ontzegd. 

 

ACTIVITEIT 

Vaste bubbels 

- Medewerkers onthaal 

Maximaal 2 medewerkers begeleiden de toeschouwers vanaf aankomst tot aan de kassa en 

houden toezicht op de naleving van de afstandsregel en mondmaskerplicht. 

 

- Medewerkers kassa 

2 medewerkers staan aan de kassa, samen met 2 medewerkers die de deelnemers naar hun 

zitplaatsen begeleiden. 

 

- Acteurs 

Er zijn 3 verschillende groepen van acteurs. Elke groep bestaat uit 10 acteurs waarvan minstens 2 

jonger dan 12 jaar. 

 

- Medewerkers in de zaal 

Regisseur, 2 technici en eventueel een medewerker die filmopnames of foto’s maakt van de 



voorstelling. 

 

- Medewerkers in de bar (refter) 

Maximaal 4 medewerkers zetten de dranken klaar tijdens de voorstelling. Toeschouwers bestellen 

en betalen hun drank vóór aanvang van de voorstelling aan de kassa. Na de voorstelling nemen 

de toeschouwers met hun bubbel plaats aan hun tafel waar de drank klaar zal staan. 

Wie drank wil bijbestellen, steekt zijn/haar hand op waarna een medewerker de bestelling aan tafel 

komt opnemen en brengen. Betaling gebeurt aan tafel. De medewerker die het geld aanneemt, 

steekt het geld in de kassa van Explosief vzw en reinigt daarna grondig de handen. Er wordt 

gevraagd om gepast te betalen. Als dit niet kan, zal de medewerker het wisselgeld aan tafel 

brengen en nogmaals de handen grondig ontsmetten. 

 

Aanwezigheidslijsten 

- Deelnemers 

Per gezinsbubbel wordt een naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon 

genoteerd bij reservatie. Aan de kassa noteren de medewerkers welke van deze gezinsbubbels 

effectief aanwezig zijn. 

 

- Acteurs en medewerkers Explosief vzw 

Explosief vzw legt op voorhand een aanwezigheidslijst vast van acteurs en medewerkers. Deze 

lijst wordt aangepast bij wijzigingen. 

 

HYGIËNE 

 

Basisregels 

- Handgel wordt voorzien in de kleedkamers, achter de schermen, in de sanitaire ruimte, aan de 

kassa en in de refter. Iedereen wordt verplicht om de handen te ontsmetten bij aankomst. 

 

- Mondmaskerplicht geldt voor iedereen, behalve voor acteurs tijdens de voorstelling en voor 

kinderen jonger dan 12 jaar. 

Toeschouwers die geen mondmasker bij zich hebben, kunnen er 1 aankopen aan de kassa. 

 

- De medewerkers zullen de toeschouwers attenderen op deze basisregels en erop toezien dat deze 

regels overal door iedereen gevolgd worden. 

 

Specifieke maatregelen 

- Iedere acteur krijgt een eigen kostuum. Er worden geen kostuums gedeeld. 

 

- Elk attribuut wordt slechts door 1 acteur aangeraakt. 

 

- Acteurs nemen hun attributen en kostuum na de voorstelling mee naar huis. 

 

- Geen enkele acteur wordt geschminkt, enkel afgepoederd. Elke acteur krijgt een eigen doosje 

schminkpoeder en borstel. 

 



- Technici zitten minstens 1,5 m van elkaar. Elke technicus raakt enkel zijn/haar bedieningspaneel 

aan (licht of geluid). Deze bedieningspanelen worden na afloop ontsmet. 

 

- Tussen elke voorstelling worden tafels, stoelen en deurklinken ontsmet. 

 

COMMUNICATIE 

Medewerkers 

Via online vergaderingen en verslag via e-mail zijn de medewerkers van Explosief vzw op de hoogte 

gebracht van de coronamaatregelen. 

 

Toeschouwers 

Alle coronamaatregelen worden op de website van Explosief vzw gepubliceerd. Er wordt hiernaar 

verwezen via een link in het online reservatieformulier en in de bevestigings-e-mail van de reservatie. 

Bij telefonische reservatie worden de regels overlopen door de reservatiemedewerker. 

 

Risico-analyse 

Explosief vzw heeft dit evenement getoetst aan het Event Risk Model (www.covideventriskmodel.be) 

en groen licht gekregen (zie bijlage). 
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