Maatregelen rondom Coronavirus – voorstellingen tot 1 september geannuleerd

Samen even anders!
Beste abonnementhouder, vriend, theaterbezoeker,
In de landelijke persconferentie gisteravond heeft u ongetwijfeld vernomen dat alle evenementen,
bijeenkomsten en voorstellingen tot 1 september 2020 niet door zullen gaan. Deze landelijke
maatregel rondom het Coronavirus is nodig om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen veilig
en gezond blijven.
Wat betekent dit voor u?
U heeft tickets voor één van de voorstellingen in juni 2020. Op dit moment hoeft u nog niets te
doen. Theater aan het Vrijthof is druk bezig met het zoeken naar nieuwe data voor de
voorstellingen die nu geen doorgang kunnen vinden. Kan een voorstelling niet worden verplaatst
of kunt u zelf niet op de alternatieve datum, dan krijgt u de mogelijkheid om het aankoopbedrag
van de ticket(s) terug te krijgen in de vorm van een voucher. Uiteraard is er ook begrip voor als u
om welke reden dan ook niet van deze regeling gebruik wilt of kunt maken. In dat geval kunt u
alsnog uw geld terugvragen.
U krijgt persoonlijk bericht
Omdat het om zo veel voorstellingen en verkochte tickets gaat, verzoeken wij u geen contact op te
nemen met het theater. U kunt erop vertrouwen dat wij in de loop van de komende maand u
persoonlijk per email zullen berichten.
Bewaar je ticket, geniet later
Deze coronacrisis is een grote economische klap voor de cultuursector. Landelijk is een
ticketregeling opgesteld die oplossingen biedt voor u als tickethouder en voor de sector. Met
‘Bewaar je ticket, geniet later’ hopen wij dat u als tickethouder uw bezoek aan ons theater wilt
uitstellen tot onze deuren weer opengaan. Hiermee wordt ingezet op het behouden van de waarde
van het ticket en daarmee de waarde voor de cultuursector. Dit geeft de sector de ruimte om te
werken aan nieuwe producties in de toekomst. Lees meer >>
Samen even anders
Wij hopen u in het nieuwe seizoen weer te mogen verwelkomen in ons theater. Tot die tijd blijven
we een podium! We blijven dansen, zingen, lachen, verwonderen en verhalen vertellen en
verrassen u graag met alle kunst- en cultuurinitiatieven online. Volg ons Samen even andersprogramma via onze social media, onze nieuwsbrief en onze website. Zo blijft u op de hoogte van
theaternieuws van onze huisgezelschappen, cultuurtips en -initiatieven uit eigen stad, live-stream
voorstellingen en leuke activiteiten voor de kinderen. We doen het samen even anders!
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.
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