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Kunst en cultuur
Voor kunst- en cultuurbeoefening is vanaf zaterdag 15 januari weer meer mogelijk. 

Locaties als kunstencentra, muziek- en dansscholen, broedplaatsen en repetitieruimten zijn weer open voor beoefening. 
Door het snel toenemende en hoge aantal besme�ingen met de omikronvariant blijven culturele locaties gesloten.

Locaties zijn gesloten voor publiek.

Musea en monumenten

Kunst- en 
cultuurbeoefening

Culturele locaties zijn gesloten voor publiek.

Theaters, bioscopen, (pop)podia, 
concertzalen

Hoe werkt het 
coronatoegangsbewijs?

Bibliotheken 

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar, zowel 
bij verplaatsing door de locatie als op een 
zitplaats.

 

Zo werkt een coronatoegangsbewijs:

 

 
 

Liever een papieren coronatoegangsbewijs?  
Ga naar CoronaCheck.nl/print.

Heb je geen herstelbewijs of vaccinatiebewijs? 
Laat je uiterlijk 24 uur van tevoren gratis testen 
via testenvoortoegang.nl.

Stap 1     Ga naar de CoronaCheck-app.

Stap 2    Login met DigiD of vul de ophaalcode in.

Stap 3    Haal je vaccinatiebewijs, testbewijs of 
herstelbewijs op. 

Stap 4    Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke 
QR-code. Dit is je coronatoegangsbewijs.

 Stap 5    Toon je coronatoegangsbewijs en je 
identiteitsbewijs op de locatie waar een 
coronatoegangsbewijs verplicht is.

Het tonen van een coronatoegangsbewijs 
is verplicht voor personen van 18 jaar en 
ouder. 

Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar, zowel 
bij verplaatsing door de locatie als op een 
zitplaats.

Klachten? Blijf thuis 
en laat je direct testen,
ook als je gevaccineerd
bent.  

 
 

 

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

 
 

 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Afstand

Het is verplicht om 1,5 meter afstand te 
houden. Ook op culturele locaties waar 
een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Bibliotheken zijn open volgens hun reguliere 
openingstijden.

Maximaal 1/3 van de reguliere capaciteit en 
50 bezoekers per ruimte. Een vaste zitplaats 
is verplicht.

Kunst- en cultuurbeoefening is binnen en 
buiten toegestaan door professionals en 
amateurs. Hierbij mag geen publiek aanwezig 
zijn.

Groepslessen en repetities zijn toegestaan op 
maximaal 100% van de 1,5 metercapaciteit.

Locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening zijn open volgens hun 
reguliere openingstijden.


