Orkesterien konsertti Konserttisalissa 6.10.2021

ohje 28.9.2021

Valonsäde, Elohopea ja Visollo
Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset poistuvat 30.9.2021. Tämän
jälkeen yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia ei ole voimassa. Tartuntatautilain pykälässä
58c määritellyt yleiset hygieniavaatimukset ovat kuitenkin voimassa edelleen. Niitä erilaisten asiakasja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden, kuten konservatorion, on edelleen noudatettava.
Nämä vaatimukset ovat
•

asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

•

asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja
muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet (alla)

•

tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

•

asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista
toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän
etäälle toisistaan.

Em. ohjeisiin perustuen ja konserttiyleisön, oppilaiden ja henkilökunnan turvaamiseksi orkesterin
konsertissa toimitaan seuraavasti:
-

konsertti jaetaan kahteen osaan
o

Valonsäteen esitykset alkavat klo 18.30

o

konserttiyleisö huolehtii käsihygieniastaan konservatorioon saavuttaessa

o

aulatilassa oltaessa on pidettävä väljä etäisyys muihin seurueisiin

o

konservatoriossa oleskelun (myös konsertin) aikana kaikki 12 vuotta täyttäneet käyttävät
kasvomaskia

o

huoltajia ja mahdollista muuta yleisöä pyydetään saapumaan paikalle ajoissa ja
asettumaan paikoilleen konserttisaliin

o

konserttisalissa on jätettävä vähintään yksi tyhjä paikka seurueiden väliin

o

Valonsäteen esitykset taltioidaan ja niitä voi katsoa striimattuna tai jälkikäteen
konservatorion verkkosivujen kautta, yleisön toivotaan nauttivan esityksistä kuvaamatta
(valokuvien ottaminen on mahdollista esitystä edeltävän harjoituksen aikana)

o

salista ja aulasta poistutaan mahdollisimman ripeästi Valonsäteen esitysten päätyttyä

o

sekä Valonsäteessä että Elohopeassa soittavat huoltajineen voivat jäädä odottamaan
konsertin tauon ajaksi konserttisaliin

o

Elohopean ja Visollon esitykset alkavat klo 18.50

o

konserttiyleisö huolehtii käsihygieniastaan konservatorioon saavuttaessa

o

konservatoriossa oleskelun (myös konsertin) aikana kaikki 12 vuotta täyttäneet käyttävät
kasvomaskia (soittajista muut kuin puhallinsoittajat)

o

huoltajia ja mahdollista muuta yleisöä pyydetään aulatilassa odottaessaan pitämään
väljä etäisyys muihin seurueisiin sekä antamaan tilaa salista poistuville ja siirtymään
saliin istumapaikoilleen tämän jälkeen

o

konserttisalissa on jätettävä vähintään yksi tyhjä paikka seurueiden väliin

o

salista ja aulasta poistutaan mahdollisimman ripeästi esitysten päätyttyä

o

Elohopean ja Visollon esitykset taltioidaan ja niitä voi katsoa striimattuna tai jälkikäteen
konservatorion verkkosivujen kautta, yleisön toivotaan nauttivan esityksistä kuvaamatta

Nautitaan lasten ja nuorten esityksistä jälleen pitkän tauon jälkeen!

