Forholdsregler for sikker afvikling af koncerten 9. september 2020 og de efterfølgende koncerter.
Vores medlemmers og gæsters sikkerhed ligger os meget på sinde. Vi har derfor følgende præciseringer vedrørende afviklingen af de første koncerter i Birkerød Kammermusikforening.
I fortsættelse af information om Covid-19 fra 23. august 2020 vil følgende være gældende:
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Alle koncertgængere skal komme ind gennem hovedindgangen ved Rughaven (parkeringspladsen), hvor de vil blive budt velkommen ved formanden for bestyrelsen, Klaus Ostenfeld.
Det vil ikke være muligt at komme ind ad andre indgange.
Adgangsdøren fra Rughaven til foyer og koncertsal vil blive åbnet kl. 18:45, og medlemmer
med medlemskort vil blive vist direkte ind i Mantziussalen, enten til gulvet eller til balkonen,
hvor man vil få udleveret program for koncerten og blive anvist plads med hjælp fra et bestyrelsesmedlem, som bærer synlig gul vest og mundbind.
Hvis man ankommer inden kl. 18:45, må man forvente at skulle vente udenfor, idet salen anvendes til forprøve af musikerne, og antallet af personer i foyeren er begrænset, så varmt
overtøj anbefales.
Vi vil dog forsøge at tage særlige hensyn til dårligt gående/stående og give plads i foyeren.
Medlemmer, der endnu ikke har modtaget medlemskort med posten, henvises til kassereren
i foyeren, hvor man får udleveret sit medlemskort.
Nye medlemskaber vil ikke kunne købes i foyeren. Der henvises til proceduren som anvist på
hjemmesiden eller i sæsonprogrammet for 2020/21.
Overtøj medbringes i salen og kan f.eks. anbringes på stoleryggen eller på den spærrede
plads ved siden af ens egen plads.
Par eller grupper, der hører sammen, placeres samlet med spærrede stole til begge sider.
Enkeltmedlemmer får anvist pladser med spærrede stole på begge sider.
Evt. ledige pladser vil efter kl. 19:15 blive solgt som løssalg, hvorfor medlemmer opfordres til
at komme inden kl. 19:15 for at kunne være sikker på at få plads, idet corona-restriktionerne
begrænser antallet af pladser i salen til ca. 220, afhængig af forholdet mellem enkeltpersoner og par/grupper.
Efter kl. 19:15 kan man altså, selv som medlem, ikke være sikker på at få plads.
Bestyrelsen forbeholder sig muligheden af at måtte flytte lidt på placeringen for at imødekomme behovet for så mange pladser som muligt under iagttagelse af myndighedernes retningslinjer.
Der vil kun være en kort pause uden udskænkning, og man opfordres til så vidt muligt at
blive siddende i salen under pausen. Toiletbesøg mv. vil selvfølgelig være muligt.
Medlemmer eller gæster med symptomer bedes selvsagt ikke møde til koncerten af hensyn
til smittefaren.
Efter koncerten vil der være 3 udgange åbne fra salen og man opfordres til at forlade salen
med god afstand i roligt tempo uden sammenstimling.

Vi håber på forståelse for de anførte lidt rigide forholdsregler, som jo tilstræber, at vi kan nyde vores
kommende koncerter med maksimal sikkerhed for alle, også dem der befinder sig i risikogruppen, og
beder om hjælp fra alle til overholdelse af reglerne.
Det er med stor glæde, vi byder velkommen til 57. sæson i Birkerød Kammermusikforening.
Bestyrelsen

