UIT FESTIVAL DEN HAAG OP HET LANGE VOORHOUT

Op het Lange Voorhout is op zondag 5 september een glansrijke aanvulling op het open huis dat
culturele instellingen van vrijdag 3 t/m zondag 5 september houden. We presenteren een
cultureel programma vol verwondering met previews op het nieuwe culturele seizoen. Het
programma ontvouwt zich in drie shifts op een sfeervol UIT-Terras op een omheind festivalterrein
op de korte arm van het Lange Voorhout, seated en te bezoeken met coronatoegangsbewijs in
combinatie met een reservering voor je plek. Je komt ogen en oren tekort met het dynamische
programma op een carrousel podium, dansvloer en mini-stage. Een mooie mix van muziek, dans,
cabaret en goede zorg voor de inwendige mens met lekkere hapjes en drankjes stoomt de
bezoeker klaar voor het seizoen 2021-2022.
Toegang is gratis en de capaciteit is beperkt. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk bezoekers de
kans geven erbij te zijn. Ben je verhinderd, meld je dan svp af. No show betekent immers dat
anderen de kans wordt ontzegd om het programma bij te wonen. Het terrein is voor beperkt
publiek open, met vaste zitplaatsen, coronatoegangsbewijs en online reserveringen. Artiesten,
medewerkers en bezoekers komen op die manier op een veilige en tamelijk ongedwongen manier
samen. Door het UIT Festival op het Lange Voorhout te betreden, ga je akkoord met onze
huisregels.
Een bezoek aan het UIT-terras op het Lange Voorhout is niet toegestaan in de volgende gevallen:
•
•

Bij klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest), koorts en/of
benauwdheid moet je helaas thuis blijven.
Is minder dan 7 dagen geleden het coronavirus bij je vastgesteld en/of heb je een
huisgenoot /gezinslid met het coronavirus waarmee je in de afgelopen 7 dagen contact
hebt gehad, dan is het helaas niet mogelijk om het UIT-terras op het lange Voorhout te
bezoeken.

1. Een ticket geeft toegang tot een vol cultuurprogramma met dans, muziek en
theater van 2 uur.
2. Ook kinderen van alle leeftijden hebben een reservering nodig. Alle kinderen
moeten begeleid worden door een volwassene.
3. Indien u meerdere tijdsloten wilt bezoeken, dan dient u per tijdslot een aparte
reservering te maken.
4. De inloop start een half uur voor aanvangstijd. Kom a.u.b. op tijd zodat we je naar
je plek kunnen begeleiden. Het programma start exact om 12.00, 15.00 en 18.00
uur.
5. Iedere bezoeker heeft een zitplek op het UIT-terras. Het programma ontvouwt zich
op een podium en tussen de tafels door op het terras.
6. Op het festivalterrein is het alleen maar mogelijk om cashless te betalen voor de
horeca (food & drinks).
7. Belangrijk: Je hebt voor je bezoek wel een coronatoegangsbewijs nodig. Hieronder staat
uitgelegd hoe je je coronatoegangsbewijs kunt maken.
8. Eén van de voordelen van het coronatoegangsbewijs is dat bezoekers geen
anderhalve meter afstand hoeven te bewaren, waardoor een al te verkrampte
setting waar straf op moet worden gehandhaafd niet nodig is. Wel zo prettig om
met elkaar van cultuur te kunnen genieten.
9. Het aantal beschikbare plekken is beperkt en we rekenen op je komst. Een bezoek
is weliswaar gratis, maar als het niet lukt om het evenement bij te wonen willen we
je dringend verzoeken de ticket te annuleren, waardoor iemand anders de kans
krijgt om zich aan te sluiten.

10. De Rijksoverheid adviseert dat alle aanwezigen op dag 5 na het evenement een
zelftest doen. Waarvan acte!
11. Bij de aanschaf van het gratis ticket bent u akkoord met onze huisregels.
CORONATOEGANGSBEWIJS
Je wilt een bezoek aan ons brengen. Je bent van harte welkom! Je hebt voor je bezoek wel een
coronatoegangsbewijs nodig. Dit bewijs maak je met een negatieve testuitslag, een
vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van corona. Hieronder lees je hoe je een
coronatoegangsbewijs kunt maken:
Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl
Upload 1 van de volgende 3 bewijzen in de CoronaCheck-app:
1.testbewijs
2.vaccinatiebewijs
3.herstelbewijs
Bezoek
Je neemt je coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee. Wij
scannen bij de ingang de QR-code. En neem je legitimatiebewijs mee (en die van eventuele
kinderen). Je gegevens worden vergeleken met de gegevens in het coronatoegangsbewijs. Tot
slot laat je ook je ticket/toegangskaartje zien.
Meer informatie
•Uitgebreide informatie hoe een coronatoegangsbewijs kan worden gemaakt met een test-,
vaccinatie- of herstelbewijs staat op rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen
•Informatie over de CoronaCheck-app of CoronaCheck Scanner-app staat
op www.coronacheck.nl of neem contact op met de CoronaCheck helpdesk: 0800-1421 (gratis,
maandag t/m zondag, 08.00 – 20.00 uur). Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl
HUISREGELS
1. Toegang wordt verleend op basis van een toegangsticket voor een specifiek tijdslot.
Tickets zijn uitsluitend online verkrijgbaar via www.uitfestivaldenhaag.nl .
2. Iedere bezoeker moet in het bezit zijn van een entreebewijs en krijgt een eigen zitplaats.
Kinderen moeten worden begeleid door een volwassene.
3. Iedere bezoeker van 13 jaar en ouder heeft een coronatoegangsbewijs nodig.
4. Het entreebewijs is de unieke QR-code die onderdeel is van de bevestigingsmail van de
reservering. In de mail vind je eveneens alle relevante maatregelen en protocollen. Lees
deze goed door.
5. Entreebewijzen moeten thuis in print uitgedraaid worden of op de telefoon zichtbaar zijn.
Houd bij de toegang je coronatoegangsbewijs en entreebewijs alvast gereed voor een
snelle doorstroom.
6. Je zitplaats wordt je bij binnenkomst door onze publieksbegeleiders toegewezen. Zorg dat
je ruim op tijd aanwezig bent, de eersten hebben het beste zicht. Minimaal 15 minuten
en maximaal 30 minuten van te voren.
7. Kom met elkaar als je aan dezelfde tafel wilt zitten. We kunnen niet garanderen dat dat
altijd mogelijk is. Hoe vroeger je je aanmeldt bij het festivalterrein, des te groter de kans
om gezellig bij elkaar aan te kunnen schuiven.
8. Binnen het afgesloten UIT Festival terrein is de 1,5 meter maatregel niet meer van
toepassing.
9. Er zijn hapjes en drankjes beschikbaar op het festivalterrein. Bestellingen kunnen via de
QR-code op je tafel gedaan worden. Betaling is uitsluitend cashless via de telefoon.

10. Direct na afloop van de shift moeten wij het terrein gereed maken voor de volgende shift.
We verzoeken u dan ook vriendelijk om het festivalterrein na afloop van de shift te
verlaten.
11. We houden het graag gemoedelijk met elkaar. Hinderlijk en/of beledigend gedrag wordt
niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering door de organisatie.
12. Bezoekers die aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het terrein willen
betreden worden geweigerd.
13. Zelf meegebrachte consumpties zijn op het terrein niet toegestaan.
14. Huisdieren zijn op het festivalterrein niet toegestaan.
15. Op het UIT Festival terrein worden opnames gemaakt. Door je aanwezigheid geef je
toestemming voor gebruik voor publicatiedoeleinden.
16. Aanwijzingen van de UIT Festival medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd.
Wanneer je je niet houdt aan de huisregels of de aanwijzingen van het personeel kun je
van het terrein worden verwijderd.
17. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade als gevolg van je
bezoek aan het UIT Festival terrein.
18. De huisregels kunnen worden aangepast bijvoorbeeld als gevolg van aanvullende
overheidsmaatregelen. We raden je daarom aan om kort voor je bezoek deze site en de
huisregels nog even te raadplegen.
19. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te
nemen maatregelen.
Veel plezier bij het UIT Festival Den Haag

