Beste koorvrienden,
We houden elkaar op de hoogte
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Deze weekbrief komt wat vroeger dan gepland maar het bestuur wil graag reageren op de persconferentie
van gisteren door premier Rutten.
Hervatting ochtend/ avonden repetities in Coronatijd

Bericht van onze voorzitter
Gisteravond zullen we allemaal wel naar het NOS Nieuws hebben gekeken en vervolgens hebben
geconstateerd, dat hervatting van de koorrepetities tot 28 april niet aan de orde is. Over de periode na 28
april viel en valt helaas nog weinig te zeggen .
Als eerste optreden na de 28e staat deelname aan het EFZO Korenfestival d.d. 13 juni gepland. Tijdens de
ledenvergadering van 3 maart namen we dat besluit.
Of we ons voornemen op dit punt waar kunnen maken, is enerzijds afhankelijk van regeringsbeleid en
anderzijds van onze bereidheid eventuele persoonlijke risico’s te nemen in het tijdperk vlak na de
coronacrisis. Als er op 13 juni al sprake zou kunnen zijn van een - na de coronaperiode.
Aan Maarten Jan heb ik gevraagd, voor dit eventueel mogelijke optreden een programma uit bestaand
materiaal, samen te stellen.
Opgeslokt door het wereldwijde epidemie nieuws, met steeds maar weer grotere getallen denken we, dat
ons jubileumconcert al ver achter ons ligt.
De werkelijkheid is, dat dit jubileum nog maar twee maanden geleden op een prachtige wijze werd gevierd.
Er is en er zal nog regelmatig over dit feestelijke concert worden gesproken. Bezoekers en ook wij, hebben
prettige herinneringen aan de sfeer en afwisseling van het programma, aan het meezingen van het
publiek en aan de wisselwerking Petra Berger met Koor en Publiek.
Voorlopig zullen we het nog moeten hebben van deze en andere opvallende herinneringen, zoals het
zingen van de Mis van Gounod op 23 februari in de RK Kerk te Ede.
Ondertussen bekijken we de mogelijkheden of we, net als bij het onderwijs, een soort repetitie [eventueel
per stemgroep] tot stand kunnen brengen/ontwikkelen.
Daarnaast kijken we uit naar onze koorreis naar Gent.
Het belangrijkste blijft, dat we thuis en met onze dierbaren verschoond blijven van corona ellende en dat
we elkaar en anderen helpen als we daartoe in staat zijn.
Blijf actief en gezond,
Gerard

TIP
Kees van Rheenen gaf de volgende waardevolle tip: maak een Whatsapp EME groep.
Er zijn tegenwoordig veel gebruiksvriendelijke en veilige oplossingen om elkaar te informeren of vragen te
stellen.
Veel mensen gebruiken bijv. het programma WhatsApp op de telefoon, een
programma dat al door veel mensen wordt gebruikt. Informatie die je met het
koor wilt delen maak je zo in een handomdraai wereldkundig!
We kunnen een koorgroep starten in WhatsApp. Uiteraard ontvangen jullie
voor het gebruik een instructie.
Om je via WhatsApp te bereiken hebben we wel een 06 nummer nodig om je
als koorlid te bereiken.
We hebben al een aantal 06 nummers. Op de mail bijlage staan de bij ons
bekend telefoonnummers
Als je een 06 nummer hebt dat nog niet op lijst staat, geef dat s.v.p. door via een E- mail naar
secretaris@enkamannenkoorede.nl Alvast bedankt
In de volgende nieuwsbrief volgt de verdere uitwerking.
Ziekmelding
Deze week nog geen meldingen. Hopelijk heeft het virus bij onze koorleden nog niet toegeslagen. Laten we
hopen dat dit zo blijft.
Meld je bij ziekte zoals gebruikelijk af bij je contactpersoon. In plaats van de mondelinge mededelingen op
de repetitieavond ontvangen jullie deze mededelingen voorlopig via de nieuwsbrief zodat de mede
koorleden kunnen reageren.

Vervolgens een mooi voorbeeld van een ervaring in Coronatijd door Hugo Koeweiden
Stilte voor de storm
Mij achtertuin grenst aan de spoorlijn. Het kippenlijntje dat ook langs Ons Huis voert, waar het EMK elke
donderdag, onder leiding van Maarten-Jan repeteerde. Als ik door het raam kijk zie ik het blauwe treintje
langskomen, maar steeds zonder passagiers. Ook de stadsbussen bij bet station blijven nagenoeg leeg.
Op straat kan ik de voorbijgangers op de vingers van één hand tellen. Het lijkt wel of het hele openbare
levens stilgevallen.
Repetities bij het EMK zijn vervallen. Zingen bij begrafenissen doen we niet meer. Voor de Paasviering
zouden we de de Krönungsmesse zingen (corona-tion mass) van Mozart. Maar…vorige week kreeg ik het
bericht dat alle vieringen rondom Pasen zijn afgelast.
Gelukkig zijn er nog vogels in de tuin. Die zingen wel hun hoogste lied.

Hugo Koeweiden

