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Wat leuk dat je van plan bent om een prikkelarme voorstelling bij MIMIK te gaan
bezoeken! MIMIK is film, theater en café. Via deze gids laten we je weten wat je tijdens het
filmbezoek te wachten staat. Heb je naar aanleiding van deze gids nog vragen of
opmerkingen? Stuur dan een mail naar info@mimik.nl. We proberen je dan zo goed
mogelijk verder te helpen!

Adres:

MIMIK
Achter de Muren Vispoort 8-10
7411 SL Deventer

Telefoon:

0570 618822

MIMIK is te bereiken met de fiets, auto of het openbaar vervoer. MIMIK bevindt zich op 15
minuten loopafstand van station Deventer. Plan je route via Google Maps. De dichtstbijzijnde
parkeergarage is de Centrumgarage Deventer. Ook kun je parkeren bij de Parkeergarage Brink of
Stadspoort. Aan de overkant van de IJssel is bovendien volop gratis parkeergelegenheid op de
Worp. Als je het pontje neemt, kom je vlakbij MIMIK aan wal.
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In het gebouw van MIMIK hangen op verschillende plekken plattegronden. De plattegrond van
MIMIK kun je in de afbeelding hieronder bekijken:
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Vanaf de Welle zie je de voorzijde van het gebouw. Het gebouw ziet er als volgt uit:

Om binnen te komen bij MIMIK loop je recht naar het gebouw op de foto hierboven afgebeeld.
Op de foto zie je dan recht tegenover je de ingang. De deuren zullen automatisch voor je open
gaan.
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Als je naar binnen loopt kom je in het entreegebied. Je komt daar vanuit de ingang. Er zijn drie
manieren waarop jij je toegangsbewijs kunt kopen:

1. Ga naar https://mimik.nl.
2. Zoek de gewenste prikkelarme voorstelling uit.
3. Klik op de knop ‘’tickets’’.
4. Selecteer de gewenste stoel(en).
5. Heb je een profiel aangemaakt (optioneel), klik dan op: ‘’Log in om al uw beschikbare
prijzen te zien!’’.
6. Kies je prijs in het vakje ‘’Uw keuze’’.
7. Klik op ‘’toevoegen aan winkelmandje’’ zodra je alle gewenste kaarten hebt
geselecteerd.
8. Controleer je bestelling in het besteloverzicht. Is alles naar wens, klik dan op de knop
‘’bestelling afronden’’.
9. Ben je nog niet ingelogd, dan wordt er gevraagd om dit alsnog te doen. Je kunt ook
bestellen zonder een account, maar dan moet je bij iedere bestelling je NAW-gegevens
opgeven.
10. Klik op de knop ‘’betalen’’ om je bestelling af te rekenen met iDeal.
11. Zodra je bestelling is verwerkt ontvang je een bevestigingsmail met de e-tickets als
bijlage.

De ticketzuilen vind je bij binnenkomst aan de rechterkant. Hier kun je op digitale
schermen tickets kopen voor de prikkelarme voorstelling. De twee ticketzuilen zien er
als volgt uit:
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Ook kun je tickets kopen aan de kassa. De kassa is te vinden bij de balie in het
entreegebied.
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In MIMIK kun je verschillende medewerkers tegenkomen. Waaronder gastvrouwen en
gastheren. De medewerkers die voor jou klaar staan hebben een MIMIK shirt of trui aan.
Ook kom je de horecamedewerkers tegen in de horeca Hier & DAAR. Je kunt hen herkennen aan
de zwarte blouse die deze medewerkers dragen.

Onze horecagelegenheden Hier & DAAR zijn geopend. Het is mogelijk om voorafgaand of na
afloop van je bezoek iets te komen drinken of een hapje te eten. Het is niet toegestaan om eigen
eten en drinken mee te nemen in de filmzaal.

Indien er een rustruimte gewenst is tijdens het bezoek kun je dit aangeven door een mail te
sturen naar info@mimik.nl.

Jassen en tassen mogen meegenomen worden naar de filmzaal.

Tijdens de prikkelarme voorstelling zijn er op de verdieping waar de voorstelling plaatsvindt
toiletten geopend. De lichten in de toiletruimte gaan automatisch voor je aan bij binnenkomst.
Het invalidetoilet bevindt zich op de begane grond, achterin het gebouw. De toiletten zijn
bereikbaar via de deuren die te zien zijn in de afbeeldingen hieronder:

Dames- en herentoiletten

Invalidentoilet

7

MIMIK heeft vier filmzalen. De prikkelarme voorstelling zal in zaal 4 plaatsvinden. Op jouw
toegangsbewijs staat het stoelnummer aangegeven.
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Op de afbeeldingen hieronder is te zien hoe de andere zalen eruit zien:
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Ben jij slecht ter been of maak je gebruik van een rolstoel? Dan kun je de lift gebruiken om de
filmzalen boven te bereiken. De lift vind je in het entreegebied, rechtsachter de servicebalie. de
lift is te zien op de afbeelding hieronder:
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Bij de ingang van de filmzaal staat een medewerker die jouw toegangsbewijs nog een keer zal
controleren.

Als je je stoel hebt opgezocht in de filmzaal, zal de film gaan beginnen. Voorafgaand aan de film
zal er geen reclameblok zijn. De film zal direct starten.

Als de film afgelopen is, zal een medewerker van MIMIK vertellen wat de situatie in het gebouw
is op dat moment. Je verlaat de filmzaal via dezelfde deur als waar je binnen kwam.

Je verlaat MIMIK door dezelfde uitgang als waar je binnen kwam.

Als je het gebouw onverhoopt snel moet verlaten in verband met een noodgeval, volg dan de
groene bordjes richting de dichtstbijzijnde uitgang. Volg altijd de aanwijzingen van het
personeel op, zij zijn er om je te helpen. De groene bordjes zien er als volgt uit:
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Dit zijn onze maatregelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

We blijven het programma vertonen. Dit geldt zowel voor film als theater.
We mogen maximaal 30 bezoekers per voorstelling ontvangen.
Café Hier en bar DAAR zijn gesloten. Wij mogen helaas geen drankjes verkopen voor
tijdens de film.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en verlaten van de zaal. Zodra je gaat zitten in de
zalen mag je je mondkapje af doen.
Wij maken het pand extra goed schoon.
Het luchtbehandeling systeem zorgt voor frisse lucht in de zalen en het pand.
Er staan op verschillende punten desinfectiegel voor je klaar.
Volg de route en de instructies van onze vrijwilligers en medewerkers.
Kom alleen als jij en je huisgenoten, geen gezondheidsklachten hebben. Onze
medewerkers zullen dit aan alle bezoekers vragen bij binnenkomst.
Het tonen van je ticket op je mobiel of print is voldoende.
We willen je verzoeken om je te registreren als je een kaartje ter plekke in MIMIK koopt.
Dit kan door middel van het scannen met je smartphone van de QR code die je bij de
ingang vindt of u kunt zich schriftelijk registreren. Als je online een kaartje koopt
bereiken we je eventueel via het opgegeven emailadres.
Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
De zaal gaat 15 minuten voor aanvang van de voorstelling open.
De garderobe is dicht. Neem je jas mee de zaal in.
Wil je gebruik maken van de lift? Dat kan. Er is plaats voor maximaal 1 persoon.
Kom met maximaal 2 personen of je huishouden (gezin of partners) naar een
voorstelling. Maak je ook als zodanig bekend bij de medewerkers. Kinderen t/m 12 jaar
mogen wel gezamenlijk, in groter groepsverband, een voorstelling bezoeken, hierbij is
toezicht van een of meerdere volwassenen ter begeleiding toegestaan mits deze
volwassenen onderling de 1,5 meter afstand in acht nemen. Voor jongeren tot 18 jaar
geldt; 1,5 meter afstand tot volwassen, niet tot elkaar. Wij kunnen om een ID vragen voor
een leeftijdscheck.

13

We zien uit naar je komst. Heb je naar aanleiding van deze gids nog vragen of opmerkingen?
Stuur dan gerust een mail naar info@mimik.nl. We proberen je dan zo goed mogelijk verder te
helpen!
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