Beste koorvrienden,
We houden elkaar op de hoogte
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Het bestuur hecht aan voortzetting van zo veilig mogelijke door jullie zo
gewaardeerde fysieke repetities.
N.a.v. toenemende besmettingen en een artikel in de Volkskrant is er ongerustheid
ontstaan n.a.v. recente besmettingen onder 2 koren. Een dure les die we willen
voorkomen. In het belang van de eigen en andermans veiligheid vragen we jullie en
medewerking aan de volgende aangescherpte afspraken.
Het doel blijft, dat we ondanks de hopelijk tijdige beperkingen toch plezierig met
elkaar kunnen ontmoeten en zingen!
• Houd

je aan de 1,5 meter afstand binnen het gebouw

• Aantal

deelnemers. We beperken het fysiek repeteren tot 2 kleine groepen
van max 16 personen per groep. Planning minimaal 2 en maximaal 4
deelnemers per stemgroep. Voor die planning hebben we jullie medewerking
nodig om tot een zo goed mogelijke plezierige bezetting te komen. Meld je
centraal af als je niet kunt komen via E-mail: enkamesecretaris@gmail.com
of telefonisch 06 24372551.

• Invallen

in een 2e groep vervalt de komende weken.
Muziekstukken met solo’s worden in het laatste kwartier van groep 1 gezongen
zodat de solist(en) beperkt extra aanwezig behoeven te zijn.

• Bij

het optreden heftige verkoudheid of benauwdheid en zeker bij koorts boven
38 graden meld je dan af bij de secretaris en blijf thuis.

• Bij

het inzingen en zingen gelden de volgende wetenschappelijk onderbouwde
adviezen tot beperken uitstoot van Aerosolen;
o Beperk bij het inzingen krachtig uitzingen van enkele klinkers
o Adem bij ontspanningsoefeningen rustig uit, dus niet blazen.
o Beperk je volume bij het zingen
o Beperk het lopen langs elkaar binnen de zaal maar ga naar je plaats in de
volgorde 1e tenoren, 2e tenoren, Bassen, Baritons en vice versa.
o

Houd ruime afstand tijdens het zingen. De stoelen staan op een veilige
voorgeschreven afstand wijzig daarom de plek van de stoelen niet!

o

Binnen de algemene ruimte en de gangen in het Akousticum geldt ook het
dringend advies tot het dragen van een mond /neuskapje in de openbare
binnenruimte.

Positief bericht over Johan Velthuizen:
De behandeling van zijn hartklachten blijken succesvol te zijn en onze
doorbijter voelt zich alweer veel beter. Dus wie weet!

