
GELDENDE CORONAMAATREGELEN AMATEURTHEATER
Onderstaande regels zijn van toepassing vanaf  1 september 2021  
op het grondgebied van het Vlaams Gewest          

ALGEMENE MAATREGELEN    
• Was regelmatig je handen

• Houd 1,5m afstand van anderen

• Draag een mondmasker waar het 
verplicht is

• Doe je activiteiten het liefst buiten

• Verlucht binnenruimtes

• Beperk je nauwe contacten

• Houd rekening met risicogroepen

ACTIVITEITEN ZONDER PUBLIEK  (repetities, workshops, kampen, uitstappen, …)

Buiten t.e.m. 12 jaar 13 tot 18 jaar vanaf 18 jaar

ACTIVITEITEN* - Geen beperkingen meer - Geen beperkingen meer - Geen beperkingen meer

Binnen t.e.m. 12 jaar 13 tot 18 jaar vanaf 18 jaar

ACTIVITEITEN* - Geen beperkingen meer - Geen beperkingen meer - Geen beperkingen meer

* geldt ook voor bestuursvergaderingen, algemene vergadering, ...

Bronnen: 
• www.info-coronavirus.be
• Ministerieel besluit van 28/8/2021
• Basisprotocol Cultuur van 1/9/2021

 Check ook de regels in jouw 
provincie en je stad/ gemeente. 
Deze besturen kunnen 
strengere regels opleggen.

 Bij een groep waarin meerdere 
leeftijdscategorieën zijn 
vertegenwoordigd, gelden 
de richtlijnen van de oudste 
groep.

 Heb aandacht voor de 
risicogroepen in je vereniging.
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GELDENDE CORONAMAATREGELEN AMATEURTHEATER
Onderstaande regels zijn van toepassing vanaf 1 september 2021  
op het grondgebied van het Vlaams Gewest          

ALGEMENE MAATREGELEN    
• Was regelmatig je handen

• Houd 1,5m afstand van anderen

• Draag een mondmasker waar het 
verplicht is

• Doe je activiteiten het liefst buiten

• Verlucht binnenruimtes

• Beperk je nauwe contacten

• Houd rekening met risicogroepen

ACTIVITEITEN MET PUBLIEK  (voorstellingen, toonmomenten, evenementen, …)

Spelers
en medewerkers t.e.m. 12 jaar 13 tot 18 jaar vanaf 18 jaar

ALGEMEEN - Geen beperkingen meer - Geen beperkingen meer - Geen beperkingen meer

Publiek Binnen Buiten
GEEN BEPERKINGEN

- Max 200 toeschouwers
- Check eventuele extra maatregelen van de 

lokale overheid

- Max 400 toeschouwers
- Check eventuele extra maatregelen van de 

lokale overheid

MET BEPERKINGEN

- 200 tot 3000 personen of 100% van de 
CIRM-capaciteit

- 1,5m afstand tussen huishoudens
- Mondmaskers verplicht

- 400 tot 5000 personen
- 1,5m afstand tussen huishoudens
- Mondmaskers verplicht

COVID SAFE TICKET

- Beschikbaar vanaf 200 personen 
-  Verplicht vanaf 3000 personen 
- Toelating lokale overheid vereist 
- Evenement zonder beperkingen

- Beschikbaar vanaf 400 personen 
- Verplicht vanaf 5000 personen
- Toelating lokale overheid vereist 
- Evenement zonder beperkingen


