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Dronninglund Kunstcenter 

Til vores gæster. 

Dronninglund Kunstcenter og COVID-19 retningslinjer marts 2021 

Kulturminister Joy Mogensen siger: ”Det er vigtigt for regeringen, at vi fortsat bruger så meget af vores 

kulturliv, som overhovedet muligt. At vi anerkender, at vi både er krop og sind, og at det er vigtige 

fællesskaber, der er livsvigtige for en nation”. 

Dronninglund Kunstcenter følger naturligvis regeringens opfordring og holder galleriet og galleributikken 

åbent indenfor de gældende Corona retningslinjer. 

Almindelige forholdsregler 

Der skal sprittes af, når man går ind på Kunstcentret og der skal bæres mundbind eller visir på hele 

Kunstcentret. 

Gæster, frivillige og andre besøgende opfordres til at registrere sig på lister ved receptionen, hvor vi 

anmoder om dato og tidspunkt for besøget samt fornavn og tlf. nummer. Kunstcentret vil, hvis en af de 

besøgende efterfølgende konstateres positive for Corona, telefonisk kontakte de relevante besøgende. 

Listerne vil blive makuleret efter en uge. 

Stående og bevægende publikum 

Reglerne kræver, at der skal minimum være 2 meter mellem hver person. Dronninglund Kunstcenter lukker 

maksimalt 30 gæster ind ad gangen. Det betyder, at der – personalet indregnet – er mere end 20 m2 per 

gæst. Det sikrer vi via et ”brik-system”.   

Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder også på Kunstcenteret. Det betyder fx, at der maximalt må stå 

op til 5 personer samlet om et kunstværk. 

Der er etableret ensrettede bevægelsesruter, der sprittes af og der rengøres ekstra.  

Det er kun udstillingsområderne og butikken, der er åbne. Resten af Kunstcenteret inkl. cafeen er lukket. 

Afsluttende bemærkninger 

Med ovenstående præciseringer og retningslinjer er Dronninglund Kunstcenter med udstillingslokaler og 

butik som hidtil åben for gæster og besøgende tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 13-17 og lørdag og 

søndag kl. 11-17.  

I øjeblikket viser vi den spændende udstilling forårsudstilling ”Det spirer og gror”.  

Følg med i Kunstcenterets aktiviteter på hjemmesiden: www.dronninglund-kunstcenter.dk  

Velkommen på Dronninglund Kunstcenter. Vi glæder os til at give dig en god oplevelse. 

 Bestyrelsen 

http://www.dronninglund-kunstcenter.dk/

