Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 52 – Yderligere
genåbning af kulturen
Kære foreninger
På baggrund af møde i Folketingets Epidemiudvalg den 12. og 13. januar, er der vedtaget en række
lempelser af restriktionerne for kultur- og fritidslivet fra søndag den 16. januar 2022.
Her ophæves restriktionerne - dog med krav om coronapas og mundbind (uden begrænsning på antal
deltagere):




Folkehøjskoler (korte og lange kurser) og folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler
og Folkeuniversitetet) mv.
Udendørs idrætsarrangementer med siddende tilskuere
Museer

Her ophæves restriktionerne – dog med krav om coronapas og mundbind og med et loft over antal
deltagere (max 1500 deltagere fordelt i tre sektioner á 500):






Biografer
Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger,
storskærmsarrangementer og lignende
Teatre
Kulturhuse, lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes foredrag og konferencer
Indendørs idrætsarrangementer med siddende tilskuer

Følgende lokaler skal fortsat holdes lukket - foreløbigt frem til 31. januar 2022:



Selskabslokaler
Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter og andre kulturarrangementer med stående
publikummer

Det betyder, at alle Ballerup Kommunes kulturinstitutioner igen kan slå dørene op og at det igen er
muligt at afholde idrætsarrangementer for et siddende publikum (mod at de tilbageværende krav jf.
ovenstående overholdes).
Tjek af coronapas
Der gælder krav om coronapas på teatre, i biografer og i lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes
koncerter, forevisninger, storskærmsarrangementer mv.
Besøgende, kursister og lignende på folkehøjskoler og folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler,
daghøjskoler og Folkeuniversitetet) skal kunne forevise coronapas.
Der er ikke krav om coronapas i det frivillige foreningsliv.
Husk mundbind eller visir
Der er krav om brug af mundbind eller visir for besøgende mv. på 12 år og derover i lokaler på kulturog fritidsområdet. Således er kravet gældende på alle kulturinstitutioner, i foreningslokaler,
idrætsfaciliteter, haller mv.
Kravet om mundbind eller visir er ikke gældende, når brugeren sidder ned.
I forbindelse med idrætsaktiviteter skal der benyttes mundbind, når man bevæger sig fra indgangen af
faciliteten til omklædning og fra omklædning til aktiviteten.
Kravet er foreløbigt gældende frem til og med den 31. januar 2022.

Har I spørgsmål?
I Center for Skoler, Institutioner og Kultur holder vi os naturligvis løbende orienteret om udviklingen
omkring COVID-19. Vi arbejder så hurtigt vi kan og sender selvfølgelig løbende relevant information ud.
Hvis I har spørgsmål, er I også altid velkomne til at kontakte os via kultur@balk.dk.
Kontaktpersoner i Center for Skoler, Institutioner og Kultur
Jens Overgaard, kulturchef
Tlf. 2535 3747
Jeanette Aunsø Esbensen, politisk servicering på kulturområdet
Tlf. 2170 3435
Peter Bøgelund, idræts- og fritidsinspektør
Tlf. 2069 1361
Anne Rasmussen, kulturkonsulent
Tlf. 7230 9535
Gry Andersen, foreningsgodkendelser og – vedtægter, -tilskud, -regnskaber, -beretninger, webredaktør
Tlf. 2913 7735
Tina Eckhaus, anvisning/udlejning af lokaler
Tlf. 4477 3004
Michael Hansen, frivillighedsområdet
Tlf. 2522 8178
Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren i Booksys/
aftenskoler/sommerferieaktiviteter
Tlf. 2913 5587

