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Bijna alles kan, op anderhalve meter
Zelfs enkele dagen eerder dan in het Openingsplan de bedoeling was, versoepelt het kabinet per 26 juni
de coronamaatregelen verder. De deuren van de cultuursector kunnen eindelijk wijder open. Ook winkels
en horeca en mogen weer open onder reguliere openingstijden en de mondkapjesplicht vervalt
grotendeels. Wel blijft op alle plekken de anderhalvemetermaatregel gelden (tenzij men met testen werkt).
"Een flinke sprong naar het oude normaal" kopt het AD.
Voor culturele locaties vervallen bijna alle beperkingen, op enkele voorwaarden na:
Culturele locaties met een vaste zitplaats en geen doorstroom
Zonder coronatoegangsbewijs
Dan kan 100% van de capaciteit op anderhalve meter afstand worden gebruikt. Er wordt geen verschil
gemaakt tussen podium en de rest van de ruimte. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten. Registratie
en gezondheidscheck blijven verplicht.
Met coronatoegangsbewijs
Men mag 100% van de reguliere capaciteit gebruiken. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te
houden en een vaste zitplek is niet verplicht. Als coronatoegangsbewijs kan worden gebruikt: testen
voor toegang, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs, aan te tonen via de CoronaCheckapp (lees
meer).
Doorstroomlocaties binnen en buiten
Zonder coronatoegangsbewijs
In musea, monumenten en presentatieinstellingen mag 1 bezoeker per 5 vierkante meter op anderhalve
meter aanwezig zijn. Tijdssloten en reserveren zijn hier niet meer verplicht.
Met coronatoegangsbewijs
Dan kan 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven geen anderhalve meter
afstand te houden.
Horeca
De beperking op openingstijden voor de horeca vervalt, evenals de beperking op het schenken van
alcohol. Dit geldt uiteraard ook voor de horeca in culturele locaties.
Volgende stap
Medio augustus wordt bekeken op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan gezet
kan worden. Zoals het loslaten van de anderhalve meter en de andere basisregels.
De versoepelingen per 26 juni 2021

Publiek komt weer genieten
De cultuursector en het publiek hebben elkaar enorm gemist, ondanks al het mooie digitale aanbod dat
men kon beleven. Nu culturele locaties steeds verder opengaan, komt het publiek terug en staat het
eindelijk weer oog in oog met de geliefde (uitvoerende) kunstenaars en kunstwerken.
Gisteren startte de campagne Mooier dan ooit waarin musea, poppodia, festivals, theaters en
concertzalen hun publiek met open armen ontvangen: "Kom weer genieten van die rode loper. Dat
geroezemoes voor de voorstelling. Het geluid van stemmende muziekinstrumenten, de verwondering bij
een schilderij of de ontlading bij een concert. Die magische momenten, die je alleen live ervaart. Welkom
terug."
Claudia de Breij schreef een prachtig lied voor deze campagne en op de website Mooierdanooit staat een
overzicht van het aanbod van musea en zalen, met directe linkjes om tickets te kopen.
Campagne Mooier dan ooit

Evenementen

Cultuureducatie en amateurkunst

Al eerder, op 11 juni, kondigde het kabinet aan
dat vanaf 30 juni evenementen onder
voorwaarden, zoals het gebruik van
toegangstesten of een herstel of
vaccinatiebewijs, met 100% van de
bezoekerscapaciteit georganiseerd kunnen
worden. Ook de anderhalve meter afstand kan
dan worden losgelaten tijdens het evenement.

Locaties voor kunst en cultuurbeoefening, zoals
een muziekschool, mogen 100% van de
capaciteit op anderhalve meter afstand
gebruiken. Registratie en gezondheidscheck zijn
verplicht. Tijdens de kunst en cultuurbeoefening
hoeft men onderling geen anderhalve meter
afstand het houden als dit nodig is. Publiek is
toegestaan, met 100% van de capaciteit op
anderhalve meter afstand.

Meerdaagse evenementen met overnachting(en)
zijn vanaf eind juli ook weer mogelijk. Daarbij
gelden extra voorwaarden zoals tussentijds
testen.
Op 18 juni is de Garantieregeling Evenementen
gepubliceerd, waarvoor direct kan worden
aangevraagd. Lees meer over deze regeling.

Informatie Rijksoverheid over
evenementen

Het verbod op zingen, schreeuwen en het
gebruik van blaasinstrumenten vervalt vanaf 26
juni. Zingen binnen is weer toegestaan. Het
advies voor blazers om twee meter afstand te
houden vervalt. De anderhalve meter regel blijft
wel van toepassing, tenzij dat niet mogelijk is.

Informatie Rijksoverheid over kunst en
cultuurbeoefening

Herstel van de culturele en creatieve sector kost tijd
Ondanks de hoopvolle berichten over de aanstaande versoepelingen, is de situatie van de cultuursector
nog verre van rooskleurig. Door het vasthouden aan de anderhalvemetermaatregel kan de capaciteit van
zalen slechts voor een kwart worden benut. Ook vanaf 26 juni geldt dat rendabel programmeren nog niet
mogelijk is. Noodsteun op korte en middellange termijn blijft broodnodig, omdat ook het derde kwartaal
nog veel beperkingen kent. De gevolgen van de langdurige sluitingen en beperkingen zullen nog in dit
gehele jaar voelbaar zijn.
In de brief van vorige week aan de Tweede Kamer geeft de taskforce aan dat het tijd en extra
investeringen zal kosten voor de culturele en creatieve sector om het inkomstenniveau van voor de crisis
te kunnen bereiken. En dat de weg naar een veerkrachtige, gezonde sector, waar het publiek ten volle van
kan genieten, moet lopen via noodsteun en via herstel en transitie.
Brief taskforce over steun, herstel en transitie

Kunsten ‘92 komt op voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector. Word ook Lid of
Vriend om hier aan bij te dragen.
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