13 juni 2020 - Mailbericht indeling ensembles Fanfare orkest
Beste Muzikanten
De afgelopen weken hebben het bestuur en de muziekcommissie met enige
regelmaat overleg gehad over de status rondom corona en de gevolgen zijn voor
onze vereniging. Er was tot op heden weinig mogelijk om de verbinding te zoeken en
onze visie "samen zijn wij de Philharmonie" aan de gemeenschap te tonen. Positieve
uitzondering was de muzikale bijdrage aan de dodenherdenking op 4 mei, een zeer
gewaardeerd initiatief!
De laatste weken kwamen er positievere berichten en hebben we gekeken naar de
mogelijkheden om in hele kleine groepjes of ensembles muziek te kunnen gaan
maken. Er is jullie ook de vraag gesteld wie er interesse in had en er ontstonden veel
eigen initiatieven. Echter in deze tijden achterhalen de feiten en nieuws ons snel.
Waren we eerst nog bezig met de kleine ensembles, nu kunnen we starten op
maandag 15 juni aanstaande met grotere groepen van max 30 muzikanten.
Dirigent en muziekcommissie hebben alle mogelijke aspecten bekeken om tot een
indeling te komen in groepsgrootte en tijdstip van repeteren, daarbij denkend aan;
- Uiteraard de regels in het protocol
- de maandagavond blijft de enige repetitieavond
- Familiaire banden in het orkest
- Leeftijden/jeugd i.c.m. repetitieduur.
- en zeker de beschikbare muziek voor kleinere muziekgroepen, die later eventueel
gecombineerd kunnen worden;
en zo nog vele factoren meer.
Op basis van mogelijkheden zijn we zo tot een verdeling gekomen in 3 ensembles.
Ensemble 3 repeteert van 19.30-20.45 in de Torenzaal o.l.v Jac Sniekers
Ensemble 2 repeteert van 19.30-20.45u in Grote zaal Kloosterhof o.l.v Johan van Kuijk

Ensemble 1 repeteert van 21.05u-22.20u in Grote zaal Kloosterhof o.l.v Jac Sniekers

In de bijlage vind je de indeling op naam per ensemble.
Dit weekend volgt nog een extra bericht over de verspreiding van de muziekstukken.
Uiteraard heeft het de voorkeur dit via de digitale weg (NAS) te verspreiden. Als dat
niet tijdig lukt wordt er maandag volgens veiligheidsprotocol uitgedeeld.
We zien elkaar heel graag aanstaande maandag! Denk s.v.p. nog aan het doorlezen
van het protocol.
Met muzikale groet,
Dirigent en Muziekcommissie

