
MPZ en Covid 19 
 
Ook als u een concert van MPZ bezoekt krijgt u te maken met de richtlijnen van het RIVM. In 
alle zalen waar wij programmeren zullen wij deze protocollen naleven om er voor te zorgen 
dat u veilig een concert kan bezoeken. Deze protocollen zullen per zaal misschien iets 
verschillen, maar in essentie zullen deze protocollen een veilig concertbezoek garanderen. U 
kunt kennis nemen van deze protocollen op de website van MuziekPodium Zeeland en in de 
zaal waar het concert plaats vindt. 
Verder is het natuurlijk van belang dat u zich aan de hygiëne voorschriften houdt en daar 
waar nodig de aanwijzingen van de medewerkers opvolgt. Wanneer u zelf of iemand in uw 
omgeving ziekteverschijnselen heeft of wanneer u afgelopen veertien dagen in contact bent 
geweest met iemand die ziekteverschijnselen heeft vragen wij u thuis te blijven. 
 
Kaarten voor de concerten kunt u niet meer aan de zaal kopen. Dit kan wel op de website 
van MPZ, www. muziekpodiumzeeland.nl, maar u kunt voor kaarten ook terecht bij De 
Drukkerij op de Markt in Middelburg en bij Boekhandel ’t Spui op de Oude Markt in 
Vlissingen. Het is vanaf heden verplicht om gegevens te noteren bij aankoop van uw tickets. 
Dit is nodig om u te kunnen bereiken bij mogelijke uitbraak. Aan de deur worden dus geen 
kaarten meer verkocht. 
Door de 1,5 m maatregel die in alle zalen geldt, zullen er minder kaarten per concert 
verkocht kunnen worden. Wees er daarom op tijd bij als u een concert wil bezoeken, zodat u 
gegarandeerd bent van een plaats. Er zijn verschillende soorten kaarten te koop. Dit verschilt 
per zaal. Kijk op de website voor de informatie per zaal. 
Ook deze regelgeving kan aan verandering onderhevig zijn. Wij zullen nieuwe veranderingen 
doorvoeren en u hier via onze nieuwsbrief en website over informeren. 
Wij danken u voor u geduld en begrip en hopen door het naleven van deze maatregelen u 
toch een mooi concert aan te kunnen bieden en wellicht in de nabije toekomst weer een 
stap vooruit kunnen doen op weg naar het “oude normaal”. 


