Dickenskoor Pure en COVID-19
versie 8 september 2020
De informatie in dit stuk wordt steeds aangepast op grond van nieuwe informatie van de Rijksoverheid,
daaronder liggend wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.

Belangrijk om te weten
Op dit moment is het toegestaan voor zingende ensembles om op te treden, mits artiesten 1,5m uit
elkaar staan. Er dient extra rekening gehouden te worden met de benodigde ruimte (6x3m geeft
optimale afstand van bezoekers en elkaar). Dickenskoor Pure treedt op met 4 zangers/zangeressen, bij
voorkeur in de volgende opstelling:
1,5 m

3m

In rumoerige ruimtes, of buiten kan het zijn dat men elkaar minder goed kan horen door de grotere
onderlinge afstand dan normaal. In een a capella act zoals deze stemmen artiesten hun geluid af op
elkaar. Pure Entertainment adviseert het gebruik van versterking. Deze bestaat uit vier microfoons en
een PA-set en kan gehuurd worden (optioneel). Let op! Bij gebruik van geluidsversterking moet er
opgebouwd en afgebroken worden en is de groep minder mobiel.

Gezondheid
Artiesten treden op indien zij:
-

klachtenvrij zijn (niet hoesten, geen verkoudheidsklachten, geen verhoging of koorts, niet
benauwd, geen reuk- en/of smaakverlies);
zelf niet positief getest zijn op het nieuwe coronavirus in de laatste 7 dagen;
geen huisgenoot hebben met koorts en/of benauwdheidsklachten;
niet in quarantaine zijn vanwege direct contact met een besmet persoon, of vanwege
terugkomst uit een land/regio met code oranje of rood.

Deze maatregelen om verspreiding te voorkomen worden vooraf, tijdens en na de optredens nageleefd:
-

Regelmatig handen wassen
Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
Gebruik van papieren zakdoekjes om de neus te snuiten
Geen handen schudden
1,5 meter afstand bewaren van elkaar en anderen

Annulering
Bij annulering door opdrachtgever worden altijd kosten berekend (minder dan 14 dagen voor de dag van
het optreden: €400,-; minder dan 28 dagen vooraf: €240,-; eerder €160,-). Bij annulering door Pure
Entertainment wordt de uitkoopsom geheel of gedeeltelijk terugbetaald, afhankelijk van hoeveel er is
gezongen. Dit gebeurt alleen in het geval van extreem weer, een ongeval, of andere onvoorziene
omstandigheden waardoor een optreden in alle redelijkheid niet kan plaatsvinden, later start, of
vroegtijdig moet worden afgelast.
De volgende aanvullingen op deze regeling gelden i.v.m. corona:
-

Indien artiesten niet mogen performen vanwege door de (lokale) overheid opgelegde (nieuwe)
maatregelen wordt de volledige uitkoopsom terugbetaald.
Als opdrachtgever (om wat voor reden dan ook) zelf besluit het optreden niet door te laten gaan,
ondanks dat het toegestaan is de act uit te voeren zijn daar de normale annuleringskosten aan
verbonden.

