Speelopstelling HannaH COVID-19
In deze opstelling wordt gespeeld tot en met december 2021.
Hieronder vindt u de aangepaste opstellingen voor de interactieve voorstelling HannaH. Deze
opstelling voorziet in een veilige afstand van 1,5 meter tussen de spelers en de leerlingen/studenten.
In onderstaande opstelling kunnen maximaal 60 leerlingen/studenten ontvangen worden, zonder
onderlinge 1,5 meter afstand. In het geval van de noodzaak tot onderlinge afstand tussen de
leerlingen/ studenten van 1,5 meter kan onderstaande speelopstelling aangehouden worden, met een
aangepaste publieksopstelling. In dit geval adviseren wij maximaal 30 leerlingen/studenten te
ontvangen.
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De school zorgt voor een ruimte waar de uitvoering kan plaatsvinden, bij voorkeur een
groot/dubbel klaslokaal, waarin een deur dient te zitten waardoor de spelers binnen kunnen
komen. Mocht dit niet mogelijk zijn wordt er in overleg met Theater AanZ gezocht naar een
geschikt alternatief, bv een gymzaal of aula. Voor een veilige speelopstelling dient de ruimte
minimaal 7,5 x 10 meter groot te zijn. De ruimte heeft een vlakke vloer en geen opstakels,
zoals pilaren en verhogingen.
Speelvlak: De school zorgt voor 8 tafels en 8 stoelen in een klassieke schoolopstelling waar
de spelers aan kunnen plaatsnemen. Deze dienen veilig genoeg te zijn om op te staan. Deze
worden gebruikt door de acteurs tijdens de voorstelling.
Publiek: De School zorgt voor 60 zitplaatsen doormiddel van stoelen of banken aan twee
zijdes van het speelvlak, te verdelen in 2 rijen van 15 leerlingen aan beide zijden. Buiten deze
basis opstelling voorziet de school zelf in een veilige zit plek voor de mentoren/docenten.
De school zorgt dat de gekozen ruimte zodanig afgesloten kan worden dat er geen
geluidsoverlast is van derden.
De school zorgt voor een kleedruimte voor de spelers aansluitend aan de speelruimte.
De school zorgt dat ramen waardoor inkijk vanuit aangelegen ruimtes is afgeplakt zijn of
afgeschermd kunnen worden.
De spelers dienen een uur voor aanvang van de voorstelling toegang te hebben tot de
speelruimte. Ten tijde van de aankomst van de spelers dient de opstelling klaar te staan.

Bij vragen contact: Roy Potijk - boekingen@theater-aanz.nl - 06-44650534 of 024-6635370

