Juli 2020
Zomerstop
Na een onverwachte en onvrijwillige lange voorjaarsstop hebben we besloten
om in de zomer door te spelen en is er alleen de laatste twee weken van augustus
geen repetitie.
De laatste repetitie is 14 augustus en we beginnen weer op 4 september.
21 Augustus is dan een goed moment voor de jaarvergadering; de bijbehorende
documenten komen nog.
Vanwege de corona crisis zijn er al wat concerten afgezegd en het is nog niet
zeker of de al geplande concerten wel door kunnen gaan. Er zijn wat
mogelijkheden om op een andere manier toch nog een paar uitvoeringen te
geven. Na een oproepje of een paar mensen hier over mee wilden denken kwam
het voorstel om daar met het hele orkest over te praten, voor zover je dat wilt, en
dat is een goed idee; we gaan dat binnenkort zeker doen.
Popradar gaat proberen om toestemming te krijgen van de gemeente om buiten
op de speelplaats muziek te mogen maken. We kunnen dan op zaterdag buiten
repeteren of een buitenconcert geven.

Ensembles
Benson heeft een enquête gestuurd over het vormen van ensembles.
Nog afgezien van dat het heel leuk is om te doen is er wellicht op deze
manier wel een mogelijkheid om een concert te geven i.p.v. met het
hele orkest. Wanneer je zelf al weet met wie je wilt gaan spelen, maak dan met
elkaar een afspraak over de muziek en bij wie je gaat repeteren; je kunt ook in
meerdere groepjes spelen. Probeer eerst zelf of je bladmuziek kunt vinden; lukt
dit niet, dan kan Benson helpen geschikte muziek te vinden. Als je binnen
speelt, houd dan 2 meter afstand en zet een raam open ; ga je in de tuin zitten
dan is 1,5 meter genoeg.

Heb je nog niemand gevonden om mee samen te spelen laat het dan weten;
Benson kan helpen om een mooi/spannend/verassend duo of trio te vormen.
Geef het even door als je al weet met wie je speelt.

Kapel
Zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de kapel zat een scheur in de
muur. De scheuren zijn weer gerepareerd en de muren zijn daar ook gelatexed.
Om te voorkomen dat er opnieuw scheuren ontstaan zijn alle spullen van het
balkon gehaald en mogen we deze niet meer gebruiken als opslag. Wat er stond
is tijdelijk op de zolder neergezet, maar moet daar voor een deel ook weer weg.
Er zijn op meerdere plaatsen in het gebouw scheuren ontstaan. Popradar heeft
laten weten dat de archiefkasten van alle verenigingen op de 1e verdieping weg
moeten; er wordt nog gezocht naar een geschikte plaats.
We gaan ook nadenken over het digitaliseren van de nog bruikbare stukken in
het archief en nieuwe stukken digitaal naar de leden te sturen, zodat het archief
niet steeds groter en zwaarder wordt.

Verjaardag
Bert is 14 juli jarig;
van harte gefeliciteerd!!

Vriendenloterij
Er wordt met 6 loten meegespeeld bij de Vriendenloterij en er is
€ 113,40 overgemaakt over het eerste kwartaal van 2020.

Muziekles
Weet je iemand die wel op een instrument zou willen leren spelen?
Door lid te worden van KNK (€ 2,50 per maand) krijg je met korting les op:
. dwarsfluit
Rivka van Vliet
. klarinet
Roefke van der Louw
. saxofoon
Pim van der Hust
. trompet/bugel/cornet Melanie Garrett
Vraag een gratis proefles aan; ook voor kinderen vanaf 8 jaar.

Zolang er nog niets is afgezegd hebben we deze concerten nog staan

Concerten en activiteiten
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

12 september
19 september
25 september
30 oktober
12 december
12 december

13.15 – 14.05
15.00 – 15.30
19.30
19.30
10.45
15.00

Waldeck
Muziekspektakel Loosduinen
Wijndaelercentrum
Leilinde
Houtwijk
Nieuw Berkendael

