Kulturministeriets retningslinjer for publikum i teatre pr 21. maj 2020 (uddrag).
Kursiv: Morsø Teaterkreds’ bemærkninger.
Særlige retningslinjer for teatre, koncerter og biografer mv. med siddende publikum.
Retningslinjerne er gældende for indendørs arrangementer med fast eller midlertidig sædeopstilling.
Ved forestillinger, hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning, skal hvert 2. sæde være tomt, eller
der skal sikres 1 meters afstand mellem publikum målt fra midten af sædet.
Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er
mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til
hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det fx være medlemmer af samme husstand og
tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.
Bemærkning: Der er mulighed for at efterlade et tomt sæde i rækken ved billetkøb for at minimere risikoen
for smitte. Det er op til publikum selv at administrere dette.
Den enkelte institution fastlægger egne retningslinjer for ophold i publikumsområderne, eksempelvis
afstandsmarkering ved kasse og billettering, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.
Bemærkning: Da Morsø Teaterkreds lejer sig ind i Morsø Teater, er det udlejers opgave at fastlægge
retningslinjerne, som Morsø Teaterkreds naturligvis følger. Vi opfordrer publikum til også selv at være
opmærksom.
Institutionerne bør have fokus på styring af publikumsstrømme og i relevant omfang overvåge dette
løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler, og der kan med
fordel ske køstyring.
Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
Bemærkning: I tilfælde af, at disse retningslinjer stadig er aktuelle på spilletidspunkterne, vil der være
styring af publikumsstrømme.
Bar og kiosksalg skal følge myndighedernes generelle retningslinjer herfor.
Der opretholdes minimum 2 meter til nærmeste publikum til de optrædende på scenen eller i
orkestergraven.
Bemærkning: Der er taget højde for afstand på 2 meter, idet de fire yderste sæder på række 1 er blokeret.
Bemærk: ovenstående kan ændre sig inden spilledatoerne. I så fald ændres denne skrivelse også med de
på det tidspunkt gældende retningslinjer.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for Morsø Teaterkreds, Jørgen Bruun
Christensen. Telefon 20217964
Mors, den 25. maj 2020.

