
Maatregelen voor de cultuursector vanaf 15 januari 2022. 
 
 

Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten. Bibliotheken zijn wel open.  
  
Culturele locaties zijn gesloten voor publiek 

• Locaties voor vertoning van kunst en cultuur zijn binnen en buiten voor publiek gesloten.  
• De professionele beoefening van kunst en cultuur is toegestaan (zonder toeschouwers). 
• Dagelijkse werkzaamheden mogen doorgaan zonder beperkingen. 

  
Regels voor lessen en repetities 

• Kunst en cultuurbeoefening is binnen en buiten toegestaan door professionals en amateurs. 
• Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening gelden geen sluitingstijden. 
• Op locaties voor kunst- en cultuurbeoefening geldt binnen geen maximum aantal personen, 

maar de norm van 100% van de 1,5 meter capaciteit. 
• Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, tenzij dit belemmerend voor de 

kunst- en cultuurbeoefening. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand 
houden ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar.  
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig, zowel binnen als buiten 
• Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de 

locatie als op een zitplaats. Alleen als het dragen van een mondkapje de beoefening van de 
podiumkunsten of het acteren belemmert, hoeft het mondkapje niet op. 

• Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan. 
• Zingen is binnen en buiten toegestaan. 

  
Cultuureducatie in schoolverband 
Cultuureducatie op scholen is als onderwijsactiviteit mogelijk. Dat kan op een locatie van de school 
of op een externe locatie, zoals een theaterzaal. De activiteiten (bijvoorbeeld workshops en 
schoolvoorstellingen) kunnen alleen plaatsvinden zonder publiek.  
Medeleerlingen, docenten, begeleiders en ander personeel worden niet als publiek gezien. 
  
Bibliotheken zijn open 

• Bibliotheken zijn open volgens hun reguliere openingstijden.  
• Activiteiten en evenementen in de bibliotheek mogen niet doorgaan.  
• Er geldt een bezoekersnorm van 100% van de 1,5-meter-capaciteit. Met een maximum van 

50 bezoekers per zelfstandige binnenruimte. Een vaste zitplaats is verplicht.  
• Geen coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot de bibliotheek. 
• Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de 

locatie als op een zitplaats. 
  
Buurthuizen en kinderboerderij 

• Evenementen/wedstrijden mogen niet doorgaan 
• Buurthuisactiviteiten zijn toegestaan 
• Denksporten en darten wordt gezien als ‘binnensport en is toegestaan 
• Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de 

locatie als op een zitplaats. 
  
Horeca  

• Bars/kantines zijn alleen open voor afhaal.  
  
  
Voor alle sectoren geldt: Houdt u aan de basisregels van het RIVM om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. 


