Spelregels
voor

THEATERbezoek
Binnenkort ga je naar een voorstelling in een theater of bij jou op school. Nadat je een plekje in de zaal
hebt gevonden, gaan de lichten uit en wordt het donker. Op het podium gaan de lichten aan…
De artiesten tonen je een ‘andere wereld’ vol verhalen, spel, beweging en beelden.
Als bezoeker houd je rekening met de artiesten. Waarom? Als je voor de televisie zit, zien en horen de
spelers op tv je niet. Maar in de zaal wel! Daarom is het belangrijk dat je je aan de volgende spelregels
houdt.

Jassen in de garderobe

De zaal is geen garderobe. Bovendien is het er warm genoeg. Hang jassen, sjaals en petten buiten de
zaal in de garderobe.

Vóór de voorstelling naar het toilet

Tijdens de voorstelling kun je de zaal niet zomaar uit lopen. Lopende bezoekers verstoren de
aandacht van zowel de artiesten als het andere publiek.

Telefoon en mp3-speler

Bliepjes en piepjes halen de artiest en het publiek
uit hun concentratie. Dus zet je mobieltje uit. Check
even voor je naar binnen gaat of je mobieltje écht
uitstaat.

Foto’s

Ook al vind je de voorstelling erg mooi en wil je dat aan iedereen thuis
laten zien, foto’s maken mag niet. Flitsen is vervelend voor de artiest. En
er bestaan auteursrechten, die zeggen dat je een artiest niet zomaar mag
fotograferen terwijl hij of zij optreedt.

Eten en drinken

Je mag niet eten, drinken of snoepen tijdens een voorstelling. Geritsel van
papiertjes en kauwende monden zijn storend voor de artiest.

Sssst...

Ook kwebbelkousen storen de artiest en je buurvrouw/man. Natuurlijk mag je wel
reageren op gebeurtenissen in de voorstelling: lachen, een traantje wegpinken of
griezelen als je iets spannend vindt.

Voorstelling afgelopen, zaallicht aan? Applaus!!

Na afloop van de voorstelling laat je met applaus merken wat je ervan vond. Hoe mooier je het vond,
hoe harder je klapt!

