
AANPASSINGEN & MOGELIJKHEDEN 
1,5 METER - EVENTS
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VAN KLEINE GROEPEN TOT GROTE 
EVENTS. ATLIJD MET DE KWALITEIT 

EN BELEVING VAN PATHÉ
De zalen van Pathé met hun comfortabele 

stoelen en perfecte beeld en geluid lenen zich 

uitstekend voor het houden van presentaties en 

het samen kijken van films. Daarnaast beschikt 

elke Pathé locatie over unieke ruimtes waar uw 

gasten ontvangen kunnen worden.

Ook in de huidige situatie zijn er nog volop 

kansen om uw evenement of bijeenkomst tot 

een succes te maken. 

Doormiddel van dit document willen wij u graag 

de mogelijkheden laten zien om veilig, maar 

ook écht live bij elkaar te komen bij Pathé. 

WELKOM BIJ PATHÉ!
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AANPASSINGEN IN DE THEATERS
Vanaf het moment dat de bioscopen weer open gaan voor 

publiek staat voor Pathé veiligheid voorop. Voor onze bezoekers 

en onze medewerkers.  

Direct na het belang van veiligheid volgt uiteraard dat de 

bijeenkomst een moment weg is en dat de beleving van de 

gasten en de collectiviteit hiervan centraal staan, ook in deze 

tijden. In de hierna volgende tekst beschrijven wij de praktische 

invulling en de aanpassingen gemaakt in het theater.

Een bioscoop beschikt over meerdere ruimtes waaronder foyer, 

buffetruimte, toiletten en de zalen. Met een juiste programmering 

en social distancing is het hierdoor relatief gemakkelijk om de 

gasten te scheiden en de veiligheid te waarborgen.

Aanpassingen in de theaters:

• Kuchschermen bij balies en bars

• Op meerdere locaties plaatsen wij handdesinfectie-middelen, 

denk aan desinfectiezuilen

• Veiligheidsinstructies vertonen wij via diverse kanalen zoals 

narrowcasting, wandposters en Roll-up banners

• Wij plaatsen vloerstickers om 1,5 meter afstand aan te geven
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VloerstickersRoll-up banner Poster 70 x 100 cm

Narrowcasting



"May the Force be 
with you." - Star Wars, 1977
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INSTRUCTIES VOOR GASTEN
Om er voor te zorgen dat de situatie voor iedereen veilig is hebben wij ook 

enkele (algemene) instructies opgesteld voor onze gasten. De instructies 

zullen wij via meerdere kanalen kenbaar maken in het theater zoals 

genoemd op de vorige pagina.  Wij verzoeken u dan ook om deze 

instructies in het voortraject te delen met uw gasten.

1. Houd 1,5 meter afstand van andere personen, zowel in het theater alsook in 

de omgeving ervan. 

2. Komt u met uw huishouden, dan mag je naast elkaar zitten. Komt u met 

personen buiten uw huishouden, dan dient u altijd 1,5 meter afstand te 

bewaren. Uitzondering zijn kinderen onder de 12 jaar, zij mogen in grotere 

groepen naar Pathé. Hun begeleiders mogen naast elkaar zitten, mits zij uit 

hetzelfde huishouden komen. Komen de begeleiders uit verschillende 

huishoudens, dan dienen zij 1,5 meter afstand te bewaren. We vertrouwen 

hier op de eigen verantwoordelijkheid van onze bezoekers.

3. Vermijd het Openbaar Vervoer, kom zoveel mogelijk met de auto, fiets of 

lopend.

4. Kom niet naar het filmtheater als je verkouden bent of griepklachten hebt.

5. Volg de aanwijzingen van het personeel op.

6. Maak vooraf (bij de ingang) kenbaar aan het theater dat u een bijeenkomst 

bijwoont. Dit kan doormiddel van een ticket, badge of uitnodiging van de 

organisatie.

7. Garderobe; advies vanuit Pathé jas in de auto en/of mee de zaal in en op 

lege stoel naast je leggen. Bewaakte garderobe is mogelijk echter wel 

afhankelijk van enkele variabelen. Daarom is een bewaakte garderobe 

alleen in goed overleg mogelijk.



SOCIAL DISTANCING
Het spreiden van de bezoekers en het directe contact 

onderling beperken gedurende het gehele bezoek is 

de grootste uitdaging. Hier heb wij de onderstaande 

maatregelen voor genomen. Dit om er voor te zorgen 

dat er een veilige omgeving voor alle bezoekers en 

medewerkers gecreëerd wordt. Ondanks de 

maatregelen willen wij uw gasten wel het gevoel 

geven welkom te zijn bij Pathé

Op de volgende pagina vindt u een opsomming van 

de genomen acties door Pathé. Uiteraard gaan wij 

iedere bijeenkomst toetsen op de maatregelen en 

waar nodig een plan opstellen specifiek voor uw 

bijeenkomst.

Mocht u vragen hebben over de maatregelen? Neem 

gerust contact met ons op.
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1. Alle in- en uitlopen van zalen worden begeleid door medewerkers. Door deze actieve 
begeleiding proberen wij 1,5 meter afstand tot overige bezoekers te realiseren. 

2. Uitgangspunt is dat het contactmoment tussen bezoeker en medewerkers veilig, soepel en 
snel verloopt. Er is enkel een visuele ticketcontrole. Pathé adviseert haar opdrachtgevers om 
de registratie van deelnemers zoveel mogelijk via een online kanaal te laten verlopen. Ook is 
het mogelijk om het toegangskaarten/badges in het voortraject naar de deelnemers te 
verzenden. 

3. Pathé adviseert haar opdrachtgevers om meerdere pauzes in te plannen, langs elkaar, voor 
een gedeelte van de groep, zodat groepen zich goed kunnen verspreiden over de foyers.

4. Pathé verzorgt een medewerker bij de entree van de toiletgroep die er op toeziet dat de 1,5 
meter afstand nageleefd word alsmede het aantal bezoekers per ruimte. 

5. Via diverse kanalen proberen wij bezoekers te attenderen op de social distancing regels. 
Hiervoor kunnen bijvoorbeeld wachtlijnen en vloerstickers, maar ook de narrowcasting
kanalen worden ingezet. 
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SOCIAL DISTANCING



VEILIGHEID EN HYGIËNE
Ook voor de veiligheid en de hygiëne hebben wij aanpassingen 

gemaakt in onze werkwijze. Graag delen wij deze met u zodat u 

weet wat u kunt verwachten. Om de veiligheid van bezoekers maar 

zeker ook van medewerkers te kunnen garanderen, is een 

adequate training van onze medewerkers van groot belang. Alle 

processen in en rondom het filmtheater zijn uitvoerig besproken 

met de medewerkers. Medewerkers zijn geïnformeerd doormiddel 

van instructie video’s en live trainingen waarin de processen en 

protocollen worden getraind. 
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• Onze medewerkers doen er alles aan om er voor te zorgen dat 

bezoekers zich aan de afspraken houden. In het geval van overtredingen 

zullen zij gasten aanspreken en attenderen op de regels. 

• Pathé medewerkers worden voorzien van extra instructies omtrent 

hygiëne. Daarnaast faciliteert Pathé voor medewerkers extra 

hygiënische materialen zoals de kuchschermen, latex handschoenen en 

desinfectiemiddelen.  

• Pathé plaatst op meerdere plaatsen in de bioscoop/het filmtheater 

desinfectiemiddelen voor bezoekers en medewerkers. 

• Pathé maakt deurknoppen en andere handcontactpunten meerdere 

keren per dag schoon. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en 

vervuiling.

• Pathé zorgt ervoor dat de deuren van zalen tot de start van een 

voorstelling/bijeenkomst open staan, daarnaast zorgen 

medewerkers ervoor dat de deuren weer worden opengezet bij 

aanvang van de afsluiting. Waar mogelijk blijven overige deuren 

continue geopend staan.

• Het reinigen van de toiletten verzorgen wij in een normale 

frequentie. Handcontactpunten en sanitair worden extra goed 

gereinigd.  Uiteraard zorgen wij voor voldoende (aanvulling van) 

(vloeibare)zeep en kan er gebruik worden gemaakt van de Dyson 

handdrogers. 

Voorbeelden instructie medewerkers



ZALEN & THEATERS
Daar de zaalcapaciteit door de maatregelen minder is dan u van ons 

gewend bent bieden wij de mogelijkheid in de plaats van één zaal 

meerdere zalen te gebruiken voor uw bijeenkomst. 

Live Stream en Pathé Studio

Wij kunnen de spreker in een zaal filmen en live streamen naar een 

andere zaal in het theater, of naar een zaal in één van onze theaters 

in het land.  Ook is het mogelijk om vanuit onze studio een 

programma te streamen naar de door u gewenste zalen en theaters.

Voor landelijke of regionale bijeenkomsten raden wij u ook aan om 

meerdere zalen in diverse theaters te gebruiken voor uw 

bijeenkomst. Op deze manier is het voor deelnemers niet nodig om 

ver te reizen en ontzien we het Openbaar Vervoer. 

Deze aanpassing voor uw evenement hoeft dan niet ten kosten te 

gaan van het aantal gasten.

Denk voor uw bijeenkomst aan de volgende mogelijkheden:

1. Hoofdzaal met live stream naar de naastgelegen zalen

2. Hoofdzaal met live stream naar een andere locatie / plaats

3. Hoofdzaal met live stream naar uw deelnemers thuis 

Graag denken wij met u mee om een maatwerk oplossing te kunnen 

bieden voor uw bijeenkomst, congres of evenement. 
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STUDIO PATHÉ EN LIVESTREAM
Studio Pathé voor online events en livestreams

Online uw boodschap professioneel overbrengen? Pathé heeft een professionele webcast studio van 

waaruit uw videoproducties, livestreams, online events, e-seminars en webcasts gerealiseerd kunnen 

worden. De studio is gebouwd in Pathé Utrecht Leidsche Rijn, daardoor goed bereikbaar in het midden 

van Nederland. 

Professioneel & interactief

Studio Pathé is uitgerust met professionele apparatuur, zoals een HD camera en goede verlichting, 

zodat uw boodschap goed overkomt. U kunt gebruik maken van een green screen om de achtergrond 

naar wens in te vullen. Tijdens de stream kunnen wij uw presentatie naast de camerabeelden 

verwerken (picture in picture) zodat u uw boodschap ook doormiddel van een presentatie mee kan 

geven aan de kijkers. Interactie met uw publiek is mogelijk via de chat functie die de deelnemers 

kunnen gebruiken. Eventueel kan een moderator de diverse vragen destilleren en in de uitzending 

voorleggen aan de presentator. 

Kundige begeleiding

Onze vakbekwame technische collega’s begeleiden je opnames in de Pathé Studio. Graag denken we 

met je mee over de opmaak van de presentatie, achtergrond en overige technische mogelijkheden.   

Op deze manier maken wij een oplossing op maat die aansluit bij uw wens en doelstelling.

Veilig

Onze technische mensen werken conform de RIVM maatregelen. Ze blijven tijdens de gehele opname 

op minimaal 1,5-meter-afstand en kijken mee vanachter een glazen wand zodat de veiligheid 

gewaarborgd is. Materialen worden bij aanvang en tussendoor regelmatig goed gereinigd. 

Voordelen van een live stream bij Pathé:

• Professionele begeleiding en apparatuur

• Een ongelimiteerd aantal bezoekers via uw persoonlijke online web stream.

• Studio in het hartje van het land

• De mogelijkheid om online web stream door te zetten naar 247 Pathé bioscoopzalen in het hele land 

Interesse? 

Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact op met Pathé Business via:
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ZELF SERVICE

Voor de gasten betekenen de maatregelen meer selfservice dan voorheen, om te 

voorkomen dat er meer handen dan nodig aan uw eten zitten. Denk aan een flesje 

water of kant-en-klare lunchbox dat al op de stoel voor u klaarligt.

AANPASSINGEN IN PRESENTATIE

Niets is gezelliger dan samen eten, maar daar kunnen we nu beter voorzichtig mee 

zijn. Uitbundige schalen met broodjes horen nu even tot het verleden, maar genieten 

van per stuk geserveerde snacks in een bakje op een warmhoudplaat,  verpakte 

broodjes,  salades in glaasjes en verpakte koeken is nu even de realiteit. Wij 

presenteren alle items uiteraard op veilige afstand van elkaar. 

Ondanks deze aanpassingen hoeft de presentatie niet saai te zijn. Wat dacht u van 

lunchboxen die via een lopende band de zaal in komen? Of een medewerker met een 

tafel van 1,5 meter waarop hapjes gepresenteerd staan? 

EEN BETER MILIEU

Het gebruik van plastic is niet altijd te voorkomen. Zeker nu we meer items per stuk 

verpakken en vaker disposables gebruiken. Toch hebben we onszelf een doel 

opgelegd om plastic items zo ver als mogelijk terug te dringen. Wij kiezen voor 

biologisch afbreekbare producten en zelfs eetbare alternatieven. Pathé verzorgt voor 

voldoende afval inzamelpunten.

NETWERKEN

Een borrel na afloop van een congres of evenement zal lastiger worden, maar is zeker 

niet onmogelijk. Wij serveren uw gasten graag mini-zakjes groenten chips , snacks of 

nootjes. Vanaf de bar serveren wij dranken in (PET) flessen. 

Mocht u als organisatie ervoor kiezen om geen afsluitende borrel in het programma op 

te nemen kan er ook gekozen worden om iets lekkers mee te geven voor onderweg. 

Van een (non-alcoholische) cocktailkit tot een complete borrelbox kan iedereen weer 

met een mooie herinnering op weg naar huis
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