
 

 

 

 

Zo ziet uw 1,5 meter event eruit bij DeLaMar Theater 
 
Voorpret 

Heeft u ook weer zin om elkaar live te ontmoeten? Uw gasten vast en zeker ook. Graag 

informeren wij hen met een voorpretmail over de voorzorgsmaatregelen die we hebben 

genomen en de (persoonlijke) routing. Zo kan uw gast met een gerust hart en goede zin 

naar het theater komen. 

Ontvangst 

De deuren staan letterlijk en figuurlijk voor u open. Om opstoppingen, drukte en 

rijvorming te voorkomen, gebruiken wij indien nodig vier verschillende ingangen in plaats 

van de gebruikelijke twee. De ingangen bevinden zich allen aan de voorzijde van ons pand 

aan de Marnixstraat. Vanaf deze ingangen zijn er verschillende routes naar de 

theaterzalen. Deze routes worden door middel van kleurenstickers op de vloer 

aangegeven.  

Onze theatermedewerkers in het entreegebied kunnen uw gasten op een veilige manier 

ontvangen, informeren en ook voor het ophangen van jassen en tassen worden de regels 

van het RIVM gevolgd. Geen direct contact, gebruik van handschoenen en op veilige 

afstand. 

Het theater in  

Doordat ons pand bestaat uit verschillende - aan elkaar gekoppelde – foyers en diverse 

trappenhuizen kunnen de gasten gemakkelijk op ruime afstand van elkaar door het pand 

bewegen. Onze theatermedewerkers zijn overal in het pand aanwezig om uw gasten te 

begeleiden indien nodig. 

Om uw gasten te helpen hebben wij in de theaterzalen de te gebruiken stoelen 

gemarkeerd. Wij maken onderscheid in evenementen voor collega’s of familieleden, of 

maken zo nodig een stoelenplan op maat.  

Een kleiner event in één van onze foyers? Dan zorgen onze medewerkers en signing ervoor 

dat de gasten hun weg vinden. De opstelling staat uiteraard op gepaste afstand klaar.  

Catering 

Bij een evenement hoort natuurlijk catering. Geen probleem! Onze barren zijn voorzien 

van plexiglas schermen en de aanwezigheid van meerdere foyers, maakt dat de gasten 

zich gemakkelijk kunnen verspreiden.  

Een voorverpakt koekje bij de koffie, de lunch in een persoonlijk pakketje, pauzedrankje 

in een (pet)flesje. Zo zorgen we ervoor dat er geen direct contact nodig is en hoeft het 

uw gasten aan niets te ontbreken. De foyers worden opgeruimd en schoongemaakt als uw 

gasten de ruimte hebben verlaten zodat er zo min mogelijk contact is. 

Uiteraard is netwerken in onze foyers op gepaste afstand mogelijk. 

https://delamar.nl/media/4145/evenementlocatie-amsterdam-delamar-theater-looproutes-corona.pdf
https://delamar.nl/media/4144/evenementlocatie-amsterdam-delamar-theater-rode-foyer-blauwe-route.jpg
https://delamar.nl/media/4169/coronaopstellingendfrf.pdf


 

 

 

 

 

Hygiëne voorop 

Vanaf de ingang tot aan de bar en in het toilet, u vindt in ons pand voldoende 
desinfectiezuilen om gedurende de dag de handen te desinfecteren.  

Voor, tijdens en na uw event wordt er door onze servicemedewerkers extra 
schoongemaakt. Met extra zorg voor de toiletten. We beschikken over een groot aantal 
toiletgroepen, waardoor uw gasten gemakkelijk kunnen spreiden door het hele gebouw. 
Drukte in de toiletten wordt bewaakt door onze medewerkers.  

Ons pand beschikt over een uniek luchtbehandelingssysteem waardoor de lucht binnen 
schoner is dan de buitenlucht in Amsterdam. 

Wij kijken er naar uit u en uw gasten te ontvangen! 

 

 

 

 

 

 


