Rønne, 12. november 2021

PRESSEMEDDELELSE

Coronapas genindføres på Rønne Theater
Grundet de nye corona-restriktioner bliver det fra den 12. november igen nødvendigt at
kunne fremvise et gyldigt coronapas, hvis man vil have adgang til Rønne Theater.
Kravet gælder for alle gæster over 15 år og til alle arrangementer uanset deltagerantallet.
Ifølge regeringens udmeldinger gælder kravet for teatre i princippet kun for indendørs
arrangementer med over 200 deltagere, men da restriktionerne er gældende for cafeer
uanset størrelsen, og da teateret har en teatercafé, har Bornholms Teater i samarbejde med
de øvrige aktører på Rønne Theater valgt, at kravet gælder for alle arrangementer, da
cafeen er den del af foyer-området på teatret og bl.a. også huser billetsalget.
Teaterchef for Bornholms Teater, Jens Svane Boutrup, siger: ”Det er selvfølgelig lidt
besværligt igen at skulle overholde corona-direktiverne og kontrollere vores gæster, men
omvendt synes vi, det trods alt er en relativ overkommelig opgave og pris for at kunne holde
åbent og gennemføre vores program og aktiviteter. Vi spiller stadig ’Bornholmerne’ resten af
november og har også et gæstespil på vej, og det samme gælder for Teaterforeningen
Bornholm. Dertil kommer, at det meget populære julemarked vender tilbage i begyndelsen af
december, og Rønne Theater holder et åbent hus-arrangement den 20. november, så hvis
alternativet er at skulle aflyse, er vi sådan set meget tilfredse med, at vi nu kan nøjes med at
kontrollere coronapas og tilbyde afspritning. Og så håber vi, det kan bringe os helskindet
igennem vintermånederne.”
Teatret understreget, at kravet også gælder for de billetter, der allerede er solgt til
kommende arrangementer, og hvis der blandt disse publikummer er nogen, der af den ene
eller anden grund ikke kan eller ønsker at fremvise et coronapas, kan de få billetten
refunderet ved at henvende sig til billetkontoret i åbningstiden på hverdage mellem kl. 15-17
eller på tlf: 5695 0732.
Der er ikke sat slutdato for, hvor længe kravet om coronapas vil være gældende, så teatret
opfordrer deres gæster til at holde sig orienteret via deres hjemmeside, Facebook og
dagspressen.
Få mere information hos teaterchef Jens Svane Boutrup på 2880 1810 eller Kim Caspersen
på 2046 4608.
Med venlig hilsen
Kim Caspersen
PR-medarbejder

Bornholms Teater er Bornholms egnsteater. Vi laver forestillinger om og for bornholm med afsæt i
vores lokale historie og særlige kendetegn. Vi er teater til dig og til tiden!

