
FIELD LAB

Pilot Event Type II

Ziggo Dome - Amsterdam

Bezoekers
Aankomst
• Ziggo Dome is bereikbaar met auto, OV en fiets.
• Op dat moment geldende richtlijnen en afstandsnormen tot entreeproces, de ruime setup waarborgt rust/ruimte voor de bezoeker.
• Het event is opgedeeld in 6 bubbles, ieder met eigen entree 
• Entreeproces via voorplein is als volgt opgezet:

o Stap 1: Verificatie PCR testuitslag aan voorzijde plein → toetreding line-up eigen bubble.
o Stap 2: Reguliere entreeproces → reguliere ticketscan en visitatie.
o Stap 3: Fieldlab→ verschillende bezoekersgroepen worden onderworpen aan onderzoek.

Verblijf
• Na het entreeproces blijven bezoekers te allen tijde in eigen bubble.
• Elke bubble heeft in de foyer eigen sanitair en bar en in de zaal een sta- of zitgedeelte.
• Reguliere inzet beveiliging door TSC en huisbeveliging.
• Reguliere inzet medische evenementenzorg conform gebruiksvergunning Ziggo Dome.

Vertrek
• Omgekeerd entreeproces als volgt:

o Stap 1: Fieldlab→ Bijv. innemen trackers/faceshield NNTB.
o Stap 2 en 3: → Attenderen op verlaten ‘corona-vrije’ evenementengebied. 

• Op dat moment geldende richtlijnen en afstandsnormen bij vertrek per auto. 

Crew/personeel
• Uitsluitend geaccrediteerde crew/personeel heeft toegang tot Ziggo Dome en dient vooraf gecontroleerd te zijn.
• De personeelsingang aan de voorzijde van het gebouw is de enige ingang voor medewerkers.

• Onderzoekers/pers
• Uitsluitend geaccrediteerde onderzoekers en pers hebben toegang tot Ziggo Dome en dienen vooraf gecontroleerd te zijn.
• Ingang en verblijf- c.q. werkruimte voor onderzoekers en pers zal zich buiten het publieksgebied bevinden.
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bouw productie DANCE EVENT

08.00 bouw techniek podium tba productie overleg

- licht tba security overleg

- geluid tba soundcheck

- video tba zaal open

- decor 20.00 DJ 1

17.00 einde werkzaamheden tba DJ 2

tba DJ 3

bouw productie tba DJ 4

08.00 vervolg opbouw techniek infra 00.00 einde event

bouw barriers bubbles vloer

bouw VIP deck dag 6 CONCERT

bouw miva rolstoelen 14.00 productie overleg

bouw ingangconstructie 15.00 security overleg

17.00 einde werkzaamheden 14.00 soundcheck hoofdact

15.30 soundcheck voorprogramma

installatie onderzoek 17.00 diner

tba bouw test opstellingen Fieldlab 18.00 zaal open

17.00 einde werkzaamheden 20.00 voorprogramma

20.30 pauze

installatie onderzoek 21.00 hoofdact

tba bouw test opstellingen Fieldlab 23.00 einde concert

14.00 productie overleg

15.00 security overleg

17.00 einde werkzaamheden

18.00 programmeren show licht zaal donker

dag 1

dag 2

dag 3

dag 4

dag 5

Productie- en showschema (tijden o.v.b.)
















