
Opdateret 28 november 2020 
 
VIGTIG INFO VEDR. COVID-19 OG VORES KONCERTER I FARUM JAZZKLUB 
 
Farum Jazzklub er kategoriseret som et spillested og virker derfor under Kulturministeriets 
Covid-19 forsamlingsregler. Der er pr 28/11 ingen ændringer til disse regler. Det betyder 
at vi pt. ialt må være 102 personer, hovedsagligt siddende, på Ellegården til Jazzklub 
arrangementer.  
Se Kulturministeriets Q&A om seneste forsamlingsregler her. 
 
KONCERT TIDSPUNKTET ER FLYTTET FRA KL 21.15 TIL KL 20! 
INDGANG ÅBNER KL 19.00.  
 
BRUG AF MUNDBIND ER OBLIGATORISK NÅR MAN STÅR OP.  HOLD AFSTAND. 
 
DER VIL PT. IKKE VÆRE SPISNING - KUN KONCERTER. Jazzmenu er pt. suspenderet. 
 
Retningslinjer og plan for gennemførelse af koncerter i Farum Jazzklub under Corona: 
 
Ved indgang: Gæster samles og venter udenfor i gården. Dørmand kalder de større 
grupper og derefter mindre grupper og enkeltpersoner ind, hvorefter de bliver anvist plads 
ifølge en seatingplan af en ”guide” i salen. 
 
Gæsterne afspritter hænder inden de bliver lukket ind, dette bliver foranlediget af en af 
Jazzklubben udpeget person. Overtøj tages med i salen og hænges på sin plads. 
 
Alle gæster og personale skal bære maske eller visir medmindre de sidder ned. Der vil 
være spritstationer på strategisk udvalgte steder. 
Hænder sprittes af ved køb i baren, før og efter toiletbesøg. Afstand skal overholdes hele 
tiden. 
 
Ved køb i baren må der max. befinde sig 4 personer af gangen ved baren, ved større 
grupper opfordres der til at 1 pers. fra gruppen køber til de andre. 
Der betales via Mobile Pay for at mindske smitterisikoen. Baren lukker kl.22 
 
Efter koncerten bliver alle siddende indtil de i grupper af en ”guide” bliver anvist hvornår 
og hvordan de kommer ud af salen. 
 
Håber I har forståelse for disse tiltag men det er en forudsætning for at gennemføre 
koncerterne. 
 
Vi glæder os til at se jer og musikerne er bare VILDE for at spille for JER. 
 
Bedste hilsner 
Bestyrelsen i Farum Jazzklub 
 

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

