
Het komende theaterseizoen 

v In de theaterzaal is ruimte voor 38 zitplaatsen op veilige afstand 

v Er staan niet meer dan twee stoelen bij elkaar. Hierdoor mag u, ook als u niet uit  
 één huishouden komt, naast elkaar plaatsnemen. 

v De meeste voorstellingen zullen we twee keer op één dag spelen. Op deze manier  
 kunnen we voor artiesten een financieel interessante voorstellingen bieden, zonder  
 dat we de kaartprijs hoeven te verhogen. 

v Voorstellingen die twee keer gespeeld worden, zijn voorstellingen zonder pauze.  
 Deze duren ongeveer 70 minuten (5 kwartier).

Kaartjes bestellen en annuleren 

v Bestellingen kunnen gedaan worden via onze website www.deschelleboom.nl.  
 Let op dat u voor het juiste tijdstip kiest wanneer de voorstelling twee keer gespeeld  
 wordt. 
 
v Aan iedere voorstelling is een zaalplan toegevoegd met daarop het aantal  
 beschikbare plaatsen. Selecteer het gewenste aantal stoelen, deze worden voor u  
 gereserveerd voor 45 minuten.  
 
v Reserveringen worden vooraf   
 betaald. Hierdoor hebben we vooraf 
 aan iedere voorstelling een 
 vastgestelde reserveringslijst en 
 zorgen we voor en snelle doorloop   
 bij de entree. 

v Zonder reservering binnenlopen is 
 momenteel helaas niet mogelijk. 
 Wel kunt u tot aan start voorstelling 
 een reservering maken via de 
 website. 
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Beste theaterliefhebbers,
Zoals alle theaters, hebben ook wij aanpassingen gedaan om in De Schelleboom op 
een veilige en gezellige manier mooie voorstellingen te kunnen aanbieden. Een aantal 
zaken zullen anders gaan dan in voorgaande seizoenen. Graag zetten we de  
aanpassingen op een rijtje.



v Wilt u door omstandigheden uw reservering annuleren, dan kan dat vrijblijvend tot  
 aan 4 uur vooraf aan de voorstelling. U heeft een volledig vrije keuze of u uw geld  
 terug wilt of een tegoedbon. U kunt er ook altijd voor kiezen uw kaartjes te doneren  
 aan de artiest of het theater. Zo maken we samen het seizoen haalbaar en  
 betaalbaar. 

v Voor alle vragen, wijzigingen of annulering van bestellingen, mail naar  
 kaartjes@deschelleboom.nl of bel ons op 0162-437165. Wij staan klaar en helpen u  
 graag om alles zo makkelijk en goed mogelijk voor u te regelen.

Genieten van een voorstellingen

v De ontvangst zal plaatsvinden in de theaterzaal. Niet in de koffiekamer. De zaal gaat  
 open, een half uur vooraf aan de voorstelling. 
 
v Koffie en thee vooraf zijn nog steeds inbegrepen, deze schenken we in de   
 theaterzaal.
 
v In de zaal kunt u de gereserveerde plaatsen opzoeken en gaan zitten.  
 Wij verzoeken iedereen zoveel mogelijk te blijven zitten. Schuiven met stoelen en  
 tafeltjes is niet toegestaan. 

v Er mag nog steeds gelachen, gehuild en geklapt worden voor de 100 man die we  
 normaal gesproken in een uitverkochte zaal kwijt konden. Onze artiesten horen dit  
 graag!

 
Napraten in de nazit

v Na afloop van de voorstelling zijn de koffiekamers open om nog gezellig na te praten. 

v De koffiekamers zijn ingericht om op veilige afstand van elkaar te zitten.  

v We verzoeken ook hier niet te schuiven met tafels of stoelen.  

v Drankjes kunnen bij de bar gehaald worden. Hou hierbij gepast afstand en blijf niet  
 aan de bar staan na afronding van de bestelling. Liever een bestelling aan tafel?  
 Vraag het ons en we zorgen ervoor!

Wij zijn blij dat we weer open mogen en gaan er alles aan doen om iedere 
voorstelling een prachtige ervaring te maken. Houd gepaste afstand ook bij de bar  
en de toiletten. Geef ruimte en toon begrip voor elkaar. We wensen je veel plezier   
en samen zorgen we voor een gezellige middag of avond!
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