10 juni 2020 - Mailbericht aan alle leden
Beste muzikanten,
We hebben goed nieuws te melden. Alle muzikanten mogen weer in gezelschap
muziek maken. Nadat afgelopen donderdag onze slagwerkers al zijn gestart, hebben
we nu ook vanuit de KNMO groen licht voor de blazers.
Dit betekent concreet dat we:
•
•

op zondag 14 juni starten met pieporkest en jeugdorkest;
op maandag 15 juni starten met het groot orkest.

We zijn hier als bestuur erg blij mee!
Wat hebben we gedaan
Afgelopen periode hebben we niet stil gezeten en reeds van alles in gang gezet en
besproken om zo snel mogelijk na de landelijke GO weer te kunnen starten. We
hebben dit samen gedaan, in goede afstemming met dirigenten, jeugdcommissie,
muziekcommissie en commissie Slagwerk gedaan. Ik wil hen allen danken voor de
inspanningen in de afgelopen periode en het meedenken om zo snel als
mogelijk weer veilig te kunnen starten.
De protocollen
We hebben als bestuur een tweetal protocollen opgesteld:
•
•

protocol gebruik Kloosterhof voor groot orkest - jeugdorkest - pieporkest;
protocol gebruik Kloosterhof voor (jeugd-)slagwerkgroep.

Beide protocollen zijn bijgevoegd. In de protocollen is ook een link opgenomen naar
de landelijke protocollen. Deze landelijke protocollen zijn de basis geweest voor onze
eigen protocollen.
Ben je blazer of ouder van een minderjarg lid van het (jeugd)orkest lees dan het
eerste protocol. Ben je slagwerker, dan heb je het tweede protocol al gelezen
voorafgaand aan jullie eerste repetitie.
Het protocol gebruik Kloosterhof voor (jeugd-)slagwerkgroep is ter toetsing
voorgelegd aan de gemeente. Voor het protocol voor groot orkest -jeugdorkestpieporkest geldt dat we dit wel aanbieden aan de gemeente, maar dat dit in de vorm
van een melding kan.
Beide protocollen zullen ook op onze website www.philharmonieleende.nl worden
geplaatst.
Hoe gaan we het doen
Er zijn een aantal spelregels waar we omwille van veiligheid en gezondheid rekening
mee dienen te houden, in de protocollen staan deze beschreven. Een belangrijke is
dat er maximaal 30 muzikanten tegelijk in het gebouw mogen zijn-musiceren (zonder
de dirigent). Dit betekent voor zowel jeugdorkest als groot orkest dat we niet in de

complete setting kunnen spelen. Voor het groot orkest gaan we werken met
ensembles en voor het jeugdorkest in eerste instantie met groepsrepetities. Vanuit
dirigent en muziek-jeugdcommissie wordt gezorgd voor een passend repetoire.

Het vervolg
Voor de nadere invulling geldt dat:
•

•

leden van het jeugdorkest een mail zullen krijgen van de
jeugdcommissie waarin wordt uitgewerkt hoe de repetities van het
jeugdorkest er de komende periode uitzien (welke groepen, welk tijdstip etc.).
leden van het groot orkest een mail zullen krijgen vanuit de
muziekcommissie met daarin de indeling van de ensembles en tijdstippen.

Omdat we in een indeling met groepen werken, kan de dirigent niet alles zelf doen.
We hebben daarom voor het groot orkest Johan van Kuijk gevraagd om daarin een
bijdrage te leveren. Hem wil ik daarvoor nu alvast bedanken.
Mijn gezondheid
Met uitwerking van het protocol en naleving hiervan hebben we een situatie
gecreeerd die veilig is en in lijn met landelijke protocollen. Toch kan het zo zijn dat je
je daar nog niet goed bij voelt, bijvoorbeeld omdat je in een risicogroep zit of in een
kwetsbaar beroep, of gewoon omdat je je er nog niet goed bij voelt. Als dat zo is, dan
hebben we daar alle begrip voor, het is immers een heftige periode geweest en voor
een aantal van ons nog steeds.
Daarom, als je nog niet wilt starten, geef dat dan even aan met een mail aan
secretaris@philharmonieleende.nl, hier hoeft geen motivatie bij, het is immers
je eigen afweging. Doe dit wel graag uiterlijk 13 juni ivm de indeling en
voorbereiding.
Tenslotte
Zoals ik de mail al startte, we zijn zeer verheugd om weer met onze repetities te
kunnen starten. We doen er daarbij alles aan om de veiligheid te garanderen. Dat
lukt vooral en alleen als de protocollen die we opstellen ook door eenieder worden
gehanteerd en nageleefd.
Met vriendelije groet,
Namens het bestuur
Stefan de Kort, voorzitter

