
Bijlage 1 bij KNMO protocol (20-08-2021) 

Basisregels voor iedereen 

 Was vaak en goed je handen. 

 Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

 Bij thuis bij klachten en laat je direct testen. 

 

Binnen 

 Locaties voor kunst en cultuurbeoefening mogen 100% van de capaciteit op 1.5 meter 

afstand gebruiken. Hier is publiek toegestaan, maar de beoefenaars tellen mee bij de totale 

capaciteit.  

 Registratie en gezondheidscheck blijven verplicht. 

Mondkapjes zijn niet meer verplicht als de 1.5 meter gewaarborgd is.  

 

Denk hierbij onder andere aan de grootte van de ruimte in relatie tot het aantal personen in 

de ruimte en zorg voor triage en een goede ventilatie.  

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie 

 

Buiten 

 Buiten zijn, behoudens de 1.5 meter, geen maatregelen meer van kracht.  

o Voor cultuurbeoefening waar de 1.5 meter niet handhaafbaar is, bijvoorbeeld Mars, 

Show of Twirl, hoeft deze niet aangehouden te worden. Voor zit-orkesten is de 1.5 

meter dus nog steeds van toepassing! 

 

Concerten binnen en buiten 

Als je volgens het KNMO protocol tijdens de repetitie anderhalve meter afstand dient te houden, 

dan moet dit ook tijdens de uitvoering. Ook in het geval dat bezoekers dit zelf niet hoeven, 

bijvoorbeeld in scenario’s met een corona-toegangsbewijs.  

Daarnaast geldt dat evenementen pas kunnen plaatsvinden onder voorbehoud  van lokale regels, 

zoals vergunningen van gemeenten.  

● Concerten binnen met corona-toegangsbewijs 

o Een coronatoegangsbewijs is verplicht. 
o Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats.  
o De anderhalve meter hoeft niet gehandhaafd te worden.  
o Het aantal bezoekers is maximaal 2/3e van de reguliere capaciteit. 

 
● Concerten binnen zonder coronatoegangsbewijs 

o Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats.  

o De anderhalve meter dient gehandhaafd te worden.  

o Er is geen maximum aantal bezoekers, echter dient de anderhalve meter afstand te 

worden gehouden. In praktijk komt dit neer op ongeveer 1/3 van de reguliere 

capaciteit.  

 

http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie


● Concerten buiten met coronatoegangsbewijs 

o Het evenement dient buiten plaats te vinden, of in een open tent. 

o Een coronatoegangsbewijs is verplicht. 

o Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats. 

o De anderhalve meter hoeft niet gehandhaafd te worden.  

o Er geldt een maximum aantal bezoekers van 2/3e van de reguliere capaciteit óf 

maximaal 750 bezoekers.  

 

● Concerten buiten zonder coronatoegangsbewijs 

o Het evenement vindt buiten plaats, dus niet in een open tent.  

o Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats 

o Bezoekers dienen 1.5e meter afstand te houden.  

o Er is geen maximum aantal bezoekers, echter moeten de bezoekers 1.5e meter 

afstand van elkaar kunnen houden. Dat is ongeveer 1/3e van de reguliere 

bezoekerscapaciteit.  

 

● Concerten buiten met corona-toegangsbewijs zonder vaste zitplaats 

o Het evenement is buiten of in een open tent. 

o Een coronatoegangsbewijs is verplicht. 

o Bezoekers hoeven geen 1.5 meter afstand te bewaren. 

o Er is geen vaste zitplaats.  

o Er mogen maximaal 750 bezoekers komen.  

o Bezoekers moeten in het bezit zijn van een (gratis) ticket. 

o De organisator moet contactgegevens van alle bezoekers registreren.  

o Medewerkers, vrijwilligers, artiesten en kinderen van 6 t/m 12 die geen 

coronatoegangsbewijs hebben worden dringend geadviseerd een zelftest te doen 

voor ze het evenement bijwonen.  

o Alle aanwezigen krijgen dringend het advies om op dag 5 na het evenement een 

zelftest te doen.  

 


