Mei 2020
Repetities
Hieronder een gedeelte uit het bericht dat de KNMO stuurde:
Naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen en de wijzigingen ten
opzichte van onderwijs en jongeren adviseert de KNMO, na overleg met diverse
instanties, het volgende:
Evenementen
Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt
verlengd tot 1 september 2020. Het is dus niet mogelijk om tot die tijd
evenementen van dien aard te organiseren of hieraan deel te nemen.
Repetities
Repeteren is nog steeds niet toegestaan, ook niet wanneer men 1,5 meter uit
elkaar blijft en ook (nog) niet voor jeugd. Uiteraard heeft de KNMO enorm veel
begrip voor de motivatie om weer te gaan repeteren. Echter, de maatregelen
zoals aangekondigd geven hier tot en met 19 mei a.s. geen ruimte voor.
Thuisblijven en sociale onthouding blijven de belangrijkste pijlers van het
pakket aan overheidsmaatregelen. Wanneer er een versoepeling van de
maatregelen wordt aangekondigd kan er enkel en alleen opgestart worden
wanneer er per branche (dus ook voor onze sector) een goedgekeurd protocol
aanwezig is dat de richtlijn vormt waaronder activiteiten weer kunnen
plaatsvinden. De KNMO is in samenwerking met partners reeds bezig om dit
protocol vorm te geven. We baseren ons bij het opstellen van het protocol op het
advies van deskundigen, maar ook op praktische haalbaarheid voor
muziekverenigingen om hun activiteiten te hervatten. Een voorbeeld van een
dergelijk protocol is reeds actief voor het regulier onderwijs. De voorwaarden
zullen worden meegenomen in de richtlijnen waarmee te zijner tijd activiteiten
hervat kunnen worden.
Individuele muzieklessen zijn wel toegestaan, mits de regels van het RIVM in
acht worden genomen (onder andere 1,5 meter afstand)
Tot zover het voor ons belangrijke gedeelte uit het bericht.

Voorlopig geen echte repetities dus, maar wel iedere week een online repetitie.
Benson heeft hard gewerkt om de technische problemen zoveel mogelijk op te
lossen en intussen weten de leden nu ook zo’n beetje hoe het werkt: het gaat
steeds beter. Het blijft een beetje behelpen, maar het is heel leuk om elkaar weer
even te zien en te spreken en het is uitdagend om op deze manier samen muziek
te maken.

Verjaardag
Harry is 16 mei jarig
en Co 23 mei.
Van harte gefeliciteerd!!

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

