Oktober 2020
Website
Mathieu van Kooten heeft een aantal jaren geleden onze website gebouwd en
hem daarna bijgehouden. Door drukke werkzaamheden is hij niet langer in de
gelegenheid om dat te doen en zijn we op zoek naar een andere beheerder.
Ingrid, de dochter van Jos en Paula heeft aangeboden om te kijken of we de
website over kunnen nemen en Paula gaat hem daarna bijhouden.

Ensembles
Vanwege de corona maatregelen kunnen we niet met het hele orkest in studio 6
repeteren. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om zo veel mogelijk te
spelen hebben we tijdens de jaarvergadering besproken of het een idee is om een
paar keer een repetitie te besteden aan het repeteren in ensembles, eventueel met
begeleiding van Benson. Nu ziet het ernaar uit, dat door de komst van een
nieuwe instructeur bij St. Caecilia studio 27 weer vrij komt en wij daar
waarschijnlijk gebruik van kunnen gaan maken. Samen met Benson is besloten
om dan niet meer een hele repetitie aan ensembles te besteden. Zolang studio 27
nog niet vrij is repeteren we nog in studio 6.
We willen wel een keer een ensemble avond organiseren, dus is het wel fijn als
je probeert om met een andere muzikant een paar leuke stukjes in te studeren.

Vrienden van KNK
Van de zomer is er een brief naar de Vrienden van KNK gestuurd, om te laten
weten dat we blij zijn met hun financiële ondersteuning, zeker nu bijna alle
concerten zijn afgezegd vanwege de coronamaatregelen en we daardoor veel
minder inkomsten hebben.We hebben ook laten weten dat er dit jaar geen
jaarconcert komt. Een aantal Vrienden heeft weer een donatie over gemaakt.

Verjaardag
Bregje 9 oktober jarig
Hetty 29 oktober
Van harte gefeliciteerd!

Kunst voor het Volk
Van Kunst voor het Volk kregen we dit bericht:
Kunst voor het Volk vertrekt na meer dan twintig jaar (misschien wel dertig, we
weten het zelf niet meer) uit Loosduinen. Dit najaar verhuizen we naar theater
De Vaillant, een plek waar we al jaren met veel plezier onze theaterconcerten
geven.
Zoals jullie wellicht weten, hebben wij van juni tot en met augustus ook al
gerepeteerd in De Vaillant. In het voorjaar zijn we op zoek gegaan naar een plek
waar we zo snel mogelijk coronaproof konden repeteren en bij de Vaillant
werden we met open armen ontvangen, zodat we de draad konden oppakken
zodra het weer mocht.
De Vaillant liet direct al weten graag onze vaste repetitielocatie te willen
worden. We hebben de zomermaanden gebruikt om alle voors en tegens van
Popradar en De Vaillant op een rij te zetten. De balans sloeg door in het
voordeel van De Vaillant. We geven onder meer een fijn verenigingslokaal op,
maar krijgen er een repetitieruimte met een mooie akoestiek en een warm
welkom voor terug.
De komende tijd repeteren we nog in Loosduinen, uiterlijk 1 december zijn we
weg. Wellicht zien of spreken we elkaar nog voor die tijd. En ongetwijfeld
komen we elkaar later nog wel tegen bij concerten en muzikale evenementen.

De kans dat deze concerten nog door gaan is niet zo heel groot, maar zolang ze
niet worden afgezegd blijven ze nog even staan.

Concerten en activiteiten
Vrijdag 30 oktober
Zaterdag 12 december
Zaterdag 12 december

19.30
10.45
15.00

Leilinde
Houtwijk
Nieuw Berkendael

