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Til lokale samarbejdspartnere 

Afvikling af Opera i den fri og Kongelig sommerballet 

Ud fra Ekspertgruppens udmelding fredag den 23. april har Det Konge-

lige Teater udarbejdet retningslinjer for afholdelse af sommerens ar-

rangementer. Vi tager dog forbehold for Regeringens endelige udmelding 

jf. eventuelle ændringer. 

 

Som udgangspunkt følger vi Ordning 1/Fase 1 for udendørs siddende ar-

rangementer. Vores største fokusområde er at afvikle i overensstem-

melse med gældende restriktioner men især også at overholde afstands-

krav og kødannelse. 

 

Udendørs fase 1  

• Coronapas  

• I det væsentlige siddende, faste pladser  

• Sektioner af 500 personer  

• Krav om 1 meters afstand (”en tom stol”) mellem deltagere  

• Brug af værnemidler når man ikke sidder på sin plads 

• Udarbejdelse af sundhedsplan ved over 500 deltagere 

På denne baggrund konkluderer teatret, at det er forsvarligt at samle 

maksimalt 460 publikummer, da vi skal fratrække optrædende og lokale 

hjælpere. 

 

Det betyder, at Det Kongelige Teater er ansvarlige for at opstille 460 

stole og indhegne området. Rent praktisk foregår det på følgende måde: 

 

- 460 stole opstilles med 1 meters afstand. 

Det er tilladt at samle gruppen af stole ved siden af hinanden 

ved nære kontakter. Det gør publikum selv ud fra eksisterende 

rækker 

 

Ved de lokationer med fast fundament som amfiteater, skal antal 

siddepladser med 1 meters afstand optælles og evt. ekstra stole 

opstilles 
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- Gratis billet rekvireres på Det Kongelige Teaters hjemmeside. 

Max. 4 billetter pr. kunde. Hver kunde registreres med kontakt-

data i tilfælde af smitteopsporing. 

Vi undersøger mulighed for at angive et tidsinterval og indgangs-

portal for ankomst. 

Program leveres digitalt via vores hjemmeside eller app, hvor 

både billet og program kan uploades. 

 

- Offentliggørelse af billetsalg aftales nærmere 

 

- Indgang i hver side af indhegningen for tjek af billet og Corona-

pas (kviktest eller PCR-test må max. være 72 timer gammel)  

 

- Håndsprit og skiltning med Sundhedsmyndighedernes Corona-adfærd 

opstilles ved hver indgang (2 standere pr. indgang). Ligesom 

skiltning om afstandskrav og ekstra håndsprits-standere opstilles 

rundt på lokationen 

 

- Madboder og lignende er ikke tilladt, da det skaber kødannelse 

 

Ansvarsområder til jer lokale samarbejdspartnere: 

 

- Forudsætningen for 460 stole med 1 meters afstand og 1 meter mel-

lem rækkerne fordrer, at arealet har tilsvarende størrelse. Der-

for vil vi bede jer om en angivelse af arealet for stoleopsætning 

og lokationens samlede kvadratmeter 

 

- I de tilfælde hvor lokationen er mindre, gives en indikation af 

størrelsesforhold for antal stole og opsætning af hegn 

 

- I de tilfælde med amfiopbygning udmåles antal siddepladser med 1 

meters afstand, som markeres med en pind eller lignende og areal 

for evt. ekstra stole 

 

- Lokale hjælpere som tjekker billetter og Corona-pas står ved de 2 

indgange (2 x 2 pers.), pladsanvisere ved stolerækkerne, service-

personale som guider folk ved ankomst og er behjælpelige ved 

spørgsmål 

 

- Tydelig information og skiltning for retningslinjer og opstilling 

af standere med håndsprit med passende afstand 
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- Kan blive nødvendigt at advisere det lokale politi i forhold til 

opstilling af publikum uden for hegnet. Det kan vi ikke selv 

styre. 

 

Afslutning: 

 

Måske undrer I jer over, hvorfor vi har valgt Ordning 1, men det har 

en helt særlig baggrund. Hvis man samler over 500 personer, kræver 

det, at der udarbejdes en Sundhedsplan, som er et mere krævende og om-

fangsrigt dokument. Det betyder også, at man skal leve op til flere 

restriktioner i forhold til sektionsopdeling med egne ind- og udgange, 

planer for styring af deltagerflow og håndtering af sygdom og sympto-

mer. For blot at nævne nogle. 

 

Vi har vurderet, at den mest sikre og forsvarlige afvikling i forhold 

til især afstandskrav, kødannelse og generelle sundhedsmæssige ret-

ningslinjer er et maksimalt samlet deltagerantal på 500 personer. 

 

Som nævnt indledningsvis tager vi forbehold lidt endnu, men vi håber 

og tror på, at denne plan kan lykkes i samarbejde med jer. 

 

 

Mange hilsner 

Det Kongelige Teater 

 

 

Annette Berner 

Turné- og gæstespilchef 


