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De Meerse en Het Oude Raadhuis
gesloten tot 1 juni 2020
25 maart 2020

Beste theaterbezoekers van De Meerse,

I.v.m. de coronacrisis annuleert Schouwburg De Meerse (incl. Het Oude
Raadhuis) volgens de richtlijnen van de RIVM alle voorstellingen tot 1 juni 2020.
Wat betekent dat voor bezoekers van die voorstellingen?
Gekochte tickets blijven geldig. Wij proberen de voorstellingen te verplaatsen.
We brengen je in een later stadium op de hoogte over eventuele verdere
consequenties of de nieuwe speeldata. Dit hangt ook af van de berichtgeving
vanuit de overheid over de duur van de huidige maatregelen. Bezoekers die een
ticket hebben voor een voorstelling houden wij per mail op de hoogte.
Wij begrijpen dat je vragen hebt over de afhandeling van de afgelaste
voorstellingen. Wij vragen je echter om begrip voor de grote impact op de
organisatie die dit besluit met zich meebrengt en verzoeken je om op dit moment
geen contact op te nemen met ons. Zodra er meer bekend is, krijg van je ons
bericht per email.

Wij volgen in deze coronacrisis het beleid van onze brancheorganisatie VSCD.
Dat houdt op dit moment  voor alle aangesloten theaters  het volgende in:
Inhaaldata en geannuleerde voorstellingen worden nog niet
gecommuniceerd met het publiek.
Communicatie over inhaaldata en annulering vindt collectief plaats, waarbij
we streven om dit te doen binnen 5 kalenderdagen na het bericht dat de
theaters weer open mogen.

Galerie De Meerse
Onze galerie blijft gesloten tot 1 juni 2020. De huidige expositie is te zien op
Facebook (pagina: De Meerse Beeldende Kunst) en Instagram (pagina: Galerie
De Meerse).
(Telefonische) Bereikbaarheid
De kassa/receptie en het kantoor zijn op het moment gesloten.
Gaat de start van de kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen
(2020/2021) door in mei?
Er kan op dit moment door de theaters geen seizoenbrochure 20/21 uitgebracht
worden. De programmering voor 20/21 beweegt mee met de ontwikkelingen van
de komende periode. De start van de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen (half
mei 2020) zal verschoven worden naar een later moment. Zodra wij weer een
duidelijke planning hebben, zullen wij iedereen daarover tijdig informeren.

Houd onze website en social media in de gaten voor de actuele ontwikkelingen
en mooie online initiatieven.

Wij zijn jullie ontzettend dankbaar voor het begrip, blijf gezond en tot snel!

TEAM DE MEERSE

023 - 55 63 707 | info@demeerse.nl

Je ontvangt deze e-mail op .

Meld je aan voor De Meerse Nieuwsbrieven

Je ontvangt deze tip omdat je in het verleden een voorstelling
hebt bezocht bij Schouwburg De Meerse.
Meer tips en aanbiedingen ontvangen? Altijd op de hoogte
blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief van De Meerse.
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