Sådan går vi til de store arrangementer i
Kulturmaskinen
- Covid-19 forholdsregler 26. Oktober 2020

I Kulturmaskinen kommer sikkerheden først, både foran -, på - og bag scenen. Vi er konstant opsøgende, så vi altid er
opdaterede på de nyeste retningslinjer, som angår kulturens vilkår for afholdelse under Covid-19. Vi agerer jf.
Kulturministeriets særlige retningslinjer for indendørs arrangementer og henter faglig sparring ved Kommunens
Sundhedsberedskab. Der kan opstå behov for at regulere på vores tiltag – og disse mulige behov vil vi reagere hurtigt og
grundigt på. Supplerende info kan findes på coronasmitte.dk samt kum.dk.
Tryg koncert for alle:
Vi gennemfører koncerter og større arrangementer efter de anvisninger vi har fået fra myndighederne. På den måde
sikrer vi bedst muligt en tryg oplevelse for gæster, kunstnere og personale.
o
o
o
o
o
o
o
o

Vi beder alle gæster holde afstand.
Vi sørger for grundig rengøring af alle kontaktflader under arrangementet.
Vi lufter ud umiddelbart før arrangementets start og i eventuelle pauser.
Der er gode muligheder for at vaske hænder og nem adgang til håndsprit.
Ved endt arrangement beder vi gæsterne om at forlade huset stille og roligt så der kan holdes afstand.
Personalet er trænet i at sikre en tryg oplevelse og benytter de reglementerede værnemidler.
Vi har midlertidigt droppet garderobe, da det skaber uhensigtsmæssige kødannelser.
Alle retningslinjer ridses op af et speak, som afspilles i salen inden arrangement.

For publikum:
o
o
o
o
o
o

Alle gæster skal bære mundbind. Mundbindet må kun tages af, når man som gæst sidder på sin anviste stol.
Publikum skal sidde på anviste pladser, og henvises dertil af personale.
På Magasinet udleveres et ”Spærrekort”, som bruges til at lave afstand til næste gruppe.
Publikum bedes ankomme i god tid, så der er tid til at komme på plads uden at skabe flaskehalse.
Vi beder alle hoste og nyse i ærmet samt undgå råb og sang.
Vi beder alle koncertgæster holde god afstand til de andre koncertgæster når de bevæger sig rundt, står i kø til
bar, toilet eller mechandisesalg.

Hvad sker der, hvis der har været en Covid-19 smittet til koncert?
o
o
o

o

Er en gæst testet COVID-19 positiv, bedes vedkommende orientere Styrelsen for Patientsikkehed om sin
deltagelse i arrangementet på Magasinet eller Kulturmaskinen.
Hvis en person får konstateret COVID-19 efter at have været til koncert på Kulturmaskinen, bliver Kulturmaskinen
underrettet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smittesporingen i Danmark.
Når Kulturmaskinen modtager en orientering om en COVID-19 smittet koncertgænger, vil vi efterleve de
retningslinjer, som Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder. Hvis styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler dette, vil
vi underrette de personer, som har haft billetter til den pågældende koncert, og opfordre billetindehaveren til at
videreformidle underretningen til de eventuelle personer, som vedkommende har købt billetter på vegne af.
I underretningen anbefaler og opfordrer vi koncertdeltagere til at efterleve anbefalinger for kontaktsporing og
nære kontakter. Det indebærer blandt andet at vedkommende bliver COVID19 testet og går i selvisolation.

Generelt om bar og åbningstider:
o
o
o

Baren lukker kl. 22.00.
Arrangementet løber til det slutter.
Der serveres ingen ’fyraftensøl’. Alle forlader stedet efter endt arbejde.

Kapacitet:
Magasinet:
Vi har på Magasinet siden genåbningen seatet mellem 125 til 350 publikummer afhængigt af opstilling og
arrangementstype. Den maximale kapacitet er vurderet ud fra følgende:
a) At grupper der i forvejen har tæt kontakt må sidde sammen med 1 sæde frit til næste gruppe. På denne måde
kan Magasinet rumme op til 350 publikummer – og samtidig opretholde god afstand mellem grupper.
b) Ved 2 m2 gulvareal pr. gæst i siddearealet (sal, balkon) plus 1 sæde fri mellem alle gæster kan Magasinet rumme
280 publikummer – og samtidig holde god afstand mellem enkeltpersoner.

For at beregne den maksimale kapacitet, vurderes det konkret for hvert enkelt arrangement, hvor store grupper publikum
ankommer i.
Arealopgørelse: (alle mål er indvendige mål):
Samlet areal: 915m2
Samlet publikumsareal: 718 m2
Sal herunder balkon: 560m2.
Publikumsfoyer, bar med siddeområder: 315m2
Stueplan (entré, garderobe og toiletter) 40 m2
På Magasinets scene må være 30 personer totalt. Vær dog opmærksom på at Magasinets bagscene område
(sminke+backstagelokaler) kun kan rumme 24 personer totalt.
Frølageret:
Publikumsareal: 153 m2. Max kapacitet 70 siddende gæster. (Der er nogle søjler der spærrer for udsynet derfor kun 70
gæster)
Baren i Frølageret: 70 m2. Max kapacitet 17 gæster i bevægelse (Når den fungerer som bar for Frølageret)
34 siddende gæster til arrangementer hvor det er et selvstændigt lokale.

