
SAMEN 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat het mogelijk is om op gepaste wijze muziek te 
maken in de ROCKIT Music Studio’s. Dit kan alleen als we ons allemaal houden aan de 
volgende maatregelen:


ALGEMEEN 
• Deze afspraken gelden voor alle verhuur en activiteiten van ROCKIT Music Productions.

• Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze spelregels.

• We streven naar een veilige omgeving voor al onze medewerkers, vrijwilligers, 

bezoekers en huurders.

• We controleren bezoekers op ziekteverschijnselen gerelateerd aan het Corona-virus, dit 

kan zowel telefonisch voorafgaand aan bezoek gebeuren alsmede op de dag van 
bezoek. Mochten wij niet overtuigd zijn van je gezondheid kunnen we je de toegang 
weigeren.


• Vermijd het openbaar vervoer.

• Houd altijd 1,5 meter afstand. Ook (tijdens het roken) buiten. 

• Nies of hoest in je elleboog. 

• Was vaak je handen met zeep.

• Zit niet onnodig aan je gezicht

• Ben je verkouden of heb je (andere) ziekteverschijnselen? Blijf dan thuis!

• Volg altijd aanwijzingen van het aanwezige (balie) personeel op. 
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1
WAS JE HANDEN

Thuis voor vertrek en bij 
aankomst in het pand 

2
HOUD AFSTAND

Bij al onze activiteiten in en 
rondom het pand geldt: 


1,5 meter afstand 

3
WEES LIEF

Voor elkaar, onze 
medewerkers, vrijwilligers, 

bezoekers en jezelf 

SPELREGELS 
Protocol COVID-19 - musiceren op 1,5 meter




THUIS / VOOR VERTREK 
• Check goed bij jezelf: bij verkoudheid en/of ziekteverschijnselen, blijf thuis!

• Neem vanuit huis zoveel mogelijk eigen gear mee, zodat je zo min mogelijk gear van 

ROCKIT hoeft te gebruiken.

• Bezoek thuis nog het toilet voordat je naar ROCKIT vertrekt, zo minimaliseren we de 

toiletbezoeken in het pand.

• Was je handen voor vertrek.


REPETEREN IN DE ROCKIT MUSIC STUDIO’S 
• Kom niet eerder dan 5 minuten van tevoren het pand binnen.

• Enkel de persoon die de reservering heeft gemaakt stapt het pand binnen.

• Je maakt vooraf (bij de ingang/receptie) kenbaar dat je voor ROCKIT komt, na 

goedkeuring van het personeel ben je van harte welkom.

• Bij aankomst bij de receptie haalt de reservering verantwoordelijke de sleutel op. De 

rest van de band blijft buiten wachten tot de sleutel is gehaald. Zo voorkomen we 
onnodige drukte bij de receptie.


• Wanneer de sleutel is gehaald mag de rest van de band binnenkomen en desinfecteert 
iedereen zijn handen bij het blauwe blok voor de receptie. Neem hier ook een papiertje 
mee om deuren mee te open. Zo hoef je deze niet onnodig aan te raken met je handen.


• Overal in het pand zijn, indien nodig, looproutes aangelegd. Volg de route en houd 
hierbij de rechterbaan.


• Probeer geen onnodige trapleuningen, deurklinken of andere objecten aan te raken.

• Bij aankomst op de gang van ROCKIT staat er desinfecterende gel klaar. Desinfecteer 

hiermee (nogmaals) je handen.

• In de gang wordt de 1,5 meter aangegeven. Bewaar ook hier gepaste afstand als je 

andere mensen passeert.

• In elke studio hebben wij markeringen geplaatst zodat de 1,5 meter gemakkelijk te 

handhaven is. Blijf zoveel mogelijk op jouw eigen markering (het kruis bij jouw 
instrument).


• Alle vocalisten gebruiken een eigen microfoon en zingen achter het preventie scherm. 
Per studio is er 1 preventie scherm beschikbaar. Mocht je er meer nodig hebben, 
informeer dan voorafgaand aan de repetitie of dit mogelijk is.


• Betaling van de consumpties met cash geld is momenteel niet mogelijk. Mail ons na de 
repetitie het aantal genuttigde consumpties en wij verwerken de kosten op de factuur.


• Maak na de repetitie aangeraakte oppervlakken en deurklinken schoon met 
desinfecterende doekjes. Deze doekjes zijn in de studio aanwezig.


• Ga na de repetitie meteen naar huis en blijf niet hangen! 
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SPELREGELS 
Protocol COVID-19 - musiceren op 1,5 meter




MUZIEKLESSEN IN DE ROCKIT MUSIC STUDIO’S 
• Bij lessen/activiteiten aan kinderen waarbij aanwezigheid van de ouders/verzorgers niet 

noodzakelijk is, hanteren wij het ‘kiss and ride’-principe: ouders zetten de kinderen aan 
de straatkant af en komen ze hier ook weer ophalen - ouders/verzorgers wachten niet 
in het café, in het pand of op het plein.


• Indien bij lessen/activiteiten de aanwezigheid van ouders/verzorgers wel noodzakelijk 
is, komt er per kind slechts 1 ouder/verzorger mee.


• In verband met alle veiligheid dienen de leerlingen in dit geval ook strak op tijd bij de 
straatkant opgehaald te worden.


• Arriveer niet ruim van te voren maar zo stipt mogelijk op de aanvang van de les.

• Overal in het pand zijn, indien nodig, looproutes aangelegd. Volg de route en houd 

hierbij de rechterbaan.

• Probeer geen onnodige trapleuningen, deurklinken of andere objecten aan te raken.

• Bij aankomst op de gang van ROCKIT staat er desinfecterende gel klaar. Desinfecteer 

hiermee (nogmaals) je handen.

• In de gang wordt de 1,5 meter aangegeven. Bewaar ook hier gepaste afstand als je 

andere mensen passeert.

• Enkel de docent opent de deuren.

• In elke studio hebben wij markeringen geplaatst zodat de 1,5 meter gemakkelijk te 

handhaven is. Blijf zoveel mogelijk op jouw eigen markering (het kruis bij jouw 
instrument) en volg de instructies op van jouw docent.


• Alle vocalisten gebruiken een eigen microfoon en zingen achter het preventie scherm. 
Per studio is er 1 preventie scherm beschikbaar. Mocht je er meer nodig hebben, 
informeer dan voorafgaand aan de les of dit mogelijk is.


• Enkel de docent bedient versterkers en draait aan knoppen etc.

• Docent maakt na de les alle aangeraakte oppervlakken en deurklinken schoon met 

desinfecterende doekjes. Deze doekjes zijn in de studio aanwezig.

• Ga na de les meteen naar huis en blijf niet hangen! 

• Volg altijd de aanwijzingen van je docent of ander personeel op.


ROCKIT MUSIC PRODUCTIONS ZAL: 
• Zorg dragen voor extra schoonmaak van de studio’s.

• Elke studio voorzien van desinfecterende doekjes. 

• Er alles aan doen om musiceren op een veilige manier mogelijk te maken.
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IN ZUID57 - SAMENWERKING VAN HET HELE PAND 
SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN VEILIG BEZOEK 

ROCKIT Music Productions is gevestigd in bedrijfsverzamelgebouw ZUID57. 

In ZUID57 zijn naast verschillende kleine bedrijven (kantoren) ook andere ‘culturele 
instellingen’ zoals Theater Dakota, JUMP en de Volksuniversiteit gevestigd. 


Om het gezamenlijk gebruik van ZUID57 zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we 
met elkaar een aantal algemene afspraken gemaakt:

• Is een deelnemer/bezoeker of cursist ziek of heeft deze klachten; dan blijft men thuis. 

• We vragen onze bezoekers allemaal zo veel mogelijk thuis van het toilet gebruik te 

maken.

• Iedere ondernemer heeft nagedacht over de looproutes naar zijn of haar bedrijfsruimte 

om druk in en op de centrale ruimtes van ZUID57 te verminderen - docenten halen hun 
cursisten daarom af bij de entree van ZUID57 en laten deze zo veel mogelijk 
gezamenlijk naar binnen.


• Elke aanbieder heeft maximaal 30 personen op gepaste afstand in huis.

• Bij lessen/activiteiten aan kinderen waarbij aanwezigheid van de ouders/verzorgers niet 

noodzakelijk is, hanteren wij het ‘kiss and ride’-principe: ouders zetten de kinderen aan 
de straatkant af en komen ze hier ook weer ophalen - ouders/verzorgers wachten niet 
in het café, in het pand of op het plein. 


• Indien bij lessen/activiteiten de aanwezigheid van ouders/verzorgers wel noodzakelijk 
is, komt er per kind slechts 1 ouder/verzorger mee.


• Ook docenten en medewerkers blijven bij klachten thuis. 

• De bedrijven in ZUID57 die veel publiek ontvangen, onderhouden periodiek overleg en 

evalueren daarin de gang van zaken. Waaronder ook ROCKIT Music Productions.


CAFÉ ZUID57 
Ook in het café zijn de maatregelen merkbaar: Bezoekers mogen hier alleen eten en 
drinken op reservering. Het terras mag wel open zonder reservering.


Maar ook hier gelden de 1,5 meter maatregelen. Een andere geldige regel voor alle 
bezoekers in de landelijke horeca is dat men zittend drinkt en/of eet.


In het café staan op dit moment minder tafels dan gewoonlijk, dit om de 1,5 meter regel 
ook hier goed in acht te kunnen nemen. Op het terras staan daarom minder stoelen.
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Openingstijden café ZUID57 
Een andere verandering voor wat betreft de gang van zaken in het café is dat de 
openingstijden verkort worden. Het café is alleen open rondom voorstellingen/films of bij 
verhuringen of reserveringen.


Rondom theater/film is het café een uur vooraf open. Na de late film is het café gesloten.


Café ZUID57 behoort tot Theater Dakota, wij hebben met ROCKIT Music Productions 
geen invloed op hun keuzes en richtlijnen.
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