
Filmprogramma
• Vanaf 1 september vertonen we weer films in het Filmhuis Rijswijk op dinsdagmiddag en een 

keer per maand op zaterdagmiddag. 
• Er worden geen lunchlezingen georganiseerd, omdat deze niet coronaproof kunnen worden 

aangeboden.
• Vanwege de 1,5-meter afstandsregel mag een beperkt aantal bezoekers in het theater aan-

wezig zijn. Daarom worden er per voorstelling maximaal 12 kaarten verkocht. 

Kaartverkoop 
• Kaarten kunnen vooraf via de website of aan de balie van de bibliotheek worden gekocht. 
• De kaartprijzen voor leden en niet-leden blijven zoals voorheen respectievelijk 6,00 euro en 

7,50 euro.
• De kortingsactie ‘koop drie kaarten voor 15,00 euro’ wordt afgeschaft. De actiekaarten die al 

in omloop zijn mogen nog wel worden ingewisseld. 
• De kortingsactie ‘tweede kaartje gratis’ voor vrijwilligers in het bezit van de Rijswijkse Vri-

jwilligerspas wordt afgeschaft. 
• Als u verzekerd wilt zijn van een kaartje voor de film, adviseren wij u om uw kaartje op tijd te 

kopen. Dit om teleurstellingen te voorkomen. 

Filmmiddagen 
• Als u coronagerelateerde klachten heeft, vragen wij u om niet naar de filmvoorstelling te 

komen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
• Bij aankomst in het Filmhuis desinfecteren bezoekers van het Filmhuis hun handen met een 

desinfecterend middel. 
• Het is niet toegestaan om voor of na de film of in de pauze plaats te nemen aan een van 

de tafeltjes bij de bar. Uitzondering: bezoekers met een rollator, rolstoel of die slecht ter 
been zijn mogen plaatnemen aan een tafeltje, mits de 1,5-meterafstandregel in acht wordt 
genomen. 

• Vanaf een kwartier voor aanvang van de filmvoorstelling kunnen bezoekers bij de bar op ver-
toon van hun kaartje koffie of thee halen. De drankjes worden geserveerd in papieren bekers. 
Het drankje mag u meenemen in de zaal. 

• De bezoekers mogen niet eerder dan een kwartier van te voren de zaal in. Bij het wachten 
voor de kaartcontrole wordt de 1,5-meterafstandsregel in acht genomen.

• Een medewerker van het Filmhuis wijst u een zitplaats aan in de zaal. Alleen op de aange-
geven stoelen kunt u plaatsnemen. Tussen de zitplaatsen zit 1,5 meter afstand. 

• Bezoekers die tot hetzelfde huishouden horen kunnen niet naast elkaar zitten, omdat tussen 
alle zitplaatsen de 1,5-meterafstandsregel wordt gehandhaafd.  
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• Wij vragen u uw jas en tas mee te nemen naar uw zitplaats. De kapstok wordt niet gebruikt. 
• Bezoekers met een rollator, rolstoel of die slecht ter been zijn krijgen voorrang om op een 

van de extra stoelen op de voorste rij te zitten. U dient dit voorafgaand aan de voorstelling 
bekend te maken aan een van de medewerkers van het Filmhuis, zodat zij hier rekening mee 
kunnen houden. 

Pauze
• De koffie- en theepauze wordt afgeschaft. In plaats daarvan kunt u voorafgaand aan de voor-

stelling koffie of thee halen bij de bar.
• Er wordt tijdens de filmvoorstelling een korte pauze gehouden van 10 minuten, waarin 

bezoekers de gelegenheid krijgen om naar het toilet te gaan. Het invalidentoilet kan ook 
worden gebruikt. 

• Tijdens de toiletpauze is iedereen verplicht om de tribune te verlaten, zodat de 1,5-meteraf-
standsregel gehandhaafd kan worden. 

• Na de pauze begeleiden de medewerkers van het Filmhuis bezoekers weer naar hun plaats. 
• Het is bezoekers niet toegestaan om – buiten de toiletpauze om - de zaal tijdens de voor-

telling te verlaten.


