Beste koorvrienden,
We houden elkaar op de hoogte

Ede 7 mei 2020

Nieuwsbrief 6

Beste Mannen van het Enka Mannenkoor Ede,
Deze keer een korte nieuwsbrief.
Vanavond de eerste volledige Online repetitie mogelijk voor het gehele koor.
Vorige week is met een kleine groep met succes geoefend dus nodigen we jullie van harte uit
om de komende weken deel te nemen aan het opeen bijzondere wijze als koor elkaar weer te
ontmoeten. Mooie opwarming voor betere tijden met prachtige optredens.

Gevolgen Corona crisis
Uiteraard willen we weer zo snel mogelijk naar de gewone routine van voor de uitbraak van
het virus terugkeren. Maar de realiteit geeft nog veel vragen die nog beantwoord moeten
worden voordat een herstart van de repetities in Ons Huis verantwoord is.
Gelukkig wordt er achter de schermen van de diverse koren en organen serieus gekeken naar
de mogelijke en onmogelijkheden van herstart koorrepetities en uitvoeringen.
Een goed voorbeeld van het werk gericht op het goed en plezierig uitoefenen van de
zanghobby is het Koornetwerk Nederland die n.a.v. van de persconferentie van 6 mei de
volgende reactie plaatste

Koor & Corona – Update 06/05

Eerste terugkoppeling na persconferentie d.d. 6 mei jl.
De persconferentie van Premier Rutte zorgt voor veel opluchting en perspectief, maar wijst met
nadruk onverkort op het belang van gezond verstand en zelfbeheersing.
Op het eerste oog lijken er mogelijkheden te ontstaan om onder strikte voorwaarden de
koorrepetities op te starten. Vanaf 1 juni weer in kleine setting (tot 30 personen totaal per culturele
instelling) en vanaf 1 juli in grotere omvang (tot 100 personen totaal per culturele instelling). Mits
aan alle basisrichtlijnen wordt voldaan en er op basis van strikte protocollen wordt gehandeld.
Zie ook de infographic “Basisregels voor iedereen” van 6 mei 2020 van de Rijksoverheid onder
aan deze pagina.

Nuancering
Volgens Koornetwerk Nederland is echter nog onvoldoende duidelijk wat dit voor de
koorsector specifiek betekent. Culturele instellingen mogen per 1 juni onder strikte
voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct worden geconcludeerd dat ‘dus’ ook koren
(of andere muziekgezelschappen) weer actief kunnen repeteren. Hierover wordt bij de
overheid navraag gedaan om meer helderheid en nuancering te krijgen.

Koornetwerk blijft samen met andere culturele partners in Den Haag aandringen op
duidelijker richtlijnen voor onze sector. Voor veel zangers is veilig zingen – terecht – een
cruciaal punt. Dit zou daarom volgens ons onderdeel moeten zijn van een besluit om weer
met activiteiten te kunnen starten.
Onderzoek naar veilig samen zingen
Samen met onze partners zijn we dan ook bezig onderzoek op dit punt gedaan te krijgen door
onder meer TU Delft en TU Eindhoven. Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van een
(goedgekeurd) protocol, waar koren hun eigen activiteiten op kunnen inrichten. We hopen op deze
onderdelen zo spoedig mogelijk, en uiteraard als het even kan voor 1 juni meer te kunnen
meedelen.
De onduidelijkheid en het geduld is niet fijn, maar het is wel van belang om straks weer
gezond en veilig met onze activiteiten aan de slag te kunnen gaan.

Tip van een zang professional:
Wat kunnen we individueel doen om in “koorconditie” te blijven:

Blijf zingen en bewegen!

Door Daan Oostenrijk ook op de EME WhatsApp groep geplaatst:
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