Here are the most important rules:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Do not come to class if you are not feeling well or have any symptoms
In all general areas (foyer / toilets / hallways) of ADC you are requested to wear
a mouth mask.
In the studios you can take off your mask, we have created a personal storage place for
this per studio, please bring your own zip lock bag. (You can also store your telephone
and locker key here).
Arrival at a maximum of 10 minutes before the start of the class.
If you arrive too early, you will be asked to wait outside.
Our foyer cannot be used for recreational purposes now, we urge you to leave the
building as soon as possible after class.
Food and drinks can only be purchased for the "take out" / pin only.
Changing rooms and showers are closed.
you can temporarily take you ( small) bag into the studio. Please staw them under the
piano or around the stereo.
There will be max 20 students allowed in the studio so it will be easier to keep the 1.5
m. distance (max 10 in small studio). (note: according to RIVM we as dancers don’t
need to keep 1.5 m distance in the studio and we can have 30 students but we think
this is the most save)
We stop 5 min before time to clean the floor (and bar if used) and so we can switch
classes safely.

Publicatie RIVM 13 oktober 2020:

Regels bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen,
musiceren en acteren
Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers,
dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.
•

•

•

•
•

Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een
huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet
mee).
Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die
theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Hierbij is
het maximale aantal personen binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen.
Er geldt een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen binnen en 40
personen buiten voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde
jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.
Het is niet toegestaan om (dans)wedstrijden met publiek te organiseren.
Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor
zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel
professionals als amateurkunstbeoefenaars).

General Conditions
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