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Beste koorvrienden en donateurs,
We houden elkaar op de hoogte
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Verslag Nieuwjaarswens mededelingen en discussie tijdens de Zoom repetitie van 14 januari 2021

We houden vol!
Er waren 24 koorleden via Zoom met elkaar verbonden en hebben
enthousiast de tanden gezet in Sotwore Hospode en het vurige
Balken feuer.
Hierbij een samenvatting
Na de welgemeende wensen voor het nieuwe (muzikale) jaar gaf
Gerard Alferink een kort verslag van de door hem gevoerde
gesprekken met bijna alle koorleden.
De gesprekken waren hoopvol en er wordt uitgekeken naar het weer
voltallig kunnen repeteren en mooie optredens. Want dat geeft
plezier!
Ook het door André Bachmohr en de bestuursleden persoonlijk uitgereikte kerst-/nieuwjaarattentie
als alternatief voor de nieuwjaarsborrel is gewaardeerd vooral als teken dat het EME actief blijft.
Vanuit de bestuursvergadering van 12 januari jl. heeft Gerard Alferink de volgende items
toegelicht en de geanimeerde ontstane discussie geleid:
-

Oranjeconcert op 27 april a.s. vervalt i.v.m. beperkingen door corona pandemie.

-

Het reeds eerder uitgestelde korenfestival in Zeist is verzet naar 2022.
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-

Of het kerstkorenfestival in Zutphen van de KNZV-Midden Nederland doorgaat horen we in
september a.s.

-

De reiscommissie oriënteert zich op de mogelijkheid van een koorreis dit jaar. Bijv.
ééndaagse reis in Nederland en voorzichtig naar de mogelijkheid van de uitgesteld reis
naar Gent na half oktober maar dat kan ook in de loop 2022 worden.
Maarten-Jan stelde voor om een feestelijk programma voor te bereiden om het corona
tijdperk af te sluiten. Kortom er komt meer reëel zicht op toekomstige activiteiten. Op naar
de vaccinatie!

-

-

Lange termijn ontwikkelingen: Net als bij vele mannenkoren wordt ook bij het EME
nagedacht over de toekomst na de Coronatijd. Samenwerken bij optredens met andere
koren en/of orkesten in de omgeving, jong talent als solist bij uitvoeringen een kans geven
zijn een aantal onderwerpen waarover gesproken is. Kortom een goede start om ook
toekomstgericht te blijven kijken waarvoor ideeën van alle koorleden welkom zijn. Het
zoeken naar beleid voor de toekomst is ook actueel bij o.a. de EFZO en KNZV-MiddenNederland. Dus ook een uitdaging voor onze koorleden.
We blijven streven naar kwalitatieve uitvoeringen met klassieke en Music for the millions
muziek. Het repertoire van het jubileumconcert geeft goed deze richting aan.

-

Herstart Fysieke repetities
We hopen, zodra het toegestaan en verantwoord is, weer fysiek te repeteren uiteraard met
inachtneming van de RIVM-regels voor koren. Na de vaccinatie kunnen dan meer
koorleden aansluiten.
Mogelijk is Ons Huis in maart of april weer open voor ons koor. Een aantal koorleden gaf al
aan als er barvrijwilligers nodig zijn, zij willen inspringen.
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Zoom weetjes:
Voor de starters:
Heb je geen ervaring met de werking van je PC, IPad enz. laat iemand je helpen bij controle of het geluid van
luidsprekers/koptelefoon en microfoon en camera actief en geluidsvolume redelijk volume hoog is.

1. Basis: Controleer vooraf of het geluid van je PC, enz. goed hoorbaar aanstaat. En het
cameraoog van de PC niet afgeplakt is.
2. Klik op de toegezonden link via de E-mail. Indien onderstaand schermpje verschijnt klik op
openen.

3. Je komt in de Waiting room scherm. Wacht tot Maarten-Jan de verbinding maakt.
4. Zodra de verbinding is gemaakt controleer in de balk links onderdaan of het scherm dat er
geen streep staat door het microfoon en videosymbool. Als dat wel het geval is klik op het
microfoon en video symbool. Je bent dan hoorbaar
Houd het onderstaand schema bij de hand als gevraagd wordt het geluid aan of uit te
zetten.
Meestal niet nodig omdat Maarten-Jan geluid centraal
5. Bij beëindiging van de repetitie. Klik rechts in de onderste balk op Leave Meeting
In het voorbeeld schema staan de microfoon en video actief.
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CONTACT MET EEN JARIGE
Jan Hamstra is op 17 januari jarig. Hij wordt dan 83 jaar. Hiermee behoort hij
tot de senioren van het koor. Hoewel… zijn wij niet allemaal senioren?
Natuurlijk wel met enkele uitzonderingen, want Cheung en Kees reken ik
nog tot de junioren.
Jan verwacht op zijn verjaardag weinig bezoek. Zijn dochter, die in Ede
woont zal wel langskomen en ook zijn partner is dan in zijn gezelschap. Zo
zie je dat ook op onze verjaardagen de contacten beperkt zijn.
Zoals veel van ons mist Jan de contacten met zijn collega-zangers. Hoewel
Jan niet deelneemt aan de wekelijkse zoom-repetities voelt hij zich wel zeer
betrokken bij het ENKA Mannenkoor. Hij telefoneert af en toe met Ton van
Beek, Albert Kiers en Jan Pol. Toen ik vroeg of hij weer wilde deelnemen
aan de repetities, als hij straks is gevaccineerd, antwoordde Jan dat hij geen
seconde langer zal wachten. Ik denk dat dit geldt voor de meesten van ons.
Jan Hamstra is al ongeveer 35 jaar lid van het EME. In de beginjaren is hij
nog een tijdje secretaris geweest van onze club. In die functie kreeg hij zelfs
een computer van het bestuur. Die computer kreeg hij in bruikleen. Toen hij
aftrad als secretaris moest die computer weer worden ingeleverd. Eigenlijk
op dezelfde wijze waarop wij onze kostuums lenen.
Jan bedankte mij voor de felicitatie en hij doet de groeten aan alle koorleden. Ik heb met Jan afgesproken
dat ik een kort verslag van ons gesprek zal laten opnemen in De Stemband.
Hugo Koeweiden
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En voor iedereen: Houd vol. Want na corona komen mooie uitvoeringen!
“Ons verbindt vriendschap en de toekomst”
Lauwrens Edel, secretaris ENKA Mannenkoor Ede
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