
Bij dit project van het bestuur  

Beste (aspirant) koorleden, 

Het is in deze tijd waarin we rekening moeten blijven houden met de COVID-pandemie niet zo 
vanzelfsprekend om met een koor te gaan zingen. Veiligheid is daarbij een aspect dat we voortdurend in 
acht moeten nemen. We zijn en blijven dan ook op zoek naar manieren om dit te kunnen waarborgen. 

Afhankelijk van het aantal mensen dat zich opgeeft maken we een conceptprogramma waarbij we zoveel 
mogelijk met elkaar gaan oefenen. Daarbij zal thuisstudie ook nodig blijven om de stukken eigen te 
maken van dit nieuwe repertoire en daar kunnen we elkaar ook bij opzoeken “live” of “online”.  

Of en hoe we dit geheel kunnen uitvoeren volgend jaar mei is nog een grote vraag en is ook niet leidend 
voor dit project. We gaan ons verdiepen in Engelse koormuziek en dat geeft zingplezier en daar gaat het 
tenslotte ook om. 

Over de contributie hebben we als bestuur nog niet helemaal een duidelijk plaatje. Het hangt af van het 
aantal deelnemers en de ruimte waarin we comfortabel kunnen zingen.  Onze oude plek de synagoge 
van Zuidlaren is te klein. De locatie aan de Ludinge in Zuidaren is geschikt voor kleine groepen en de 
Hoeksteen in Noordlaren geeft ruimte om met 20 of iets meer mensen te zingen. We hebben nu eerst 
afgesproken om de repetities tot en met december in de Hoeksteen te laten plaatsvinden en dan 1 uur 
en 15 minuten te laten duren van 10.45 uur tot 12.00 uur. We doen dan niet aan pauze. Dit is voor nu 
een veilige constructie. We komen dan uit op een bedrag van max €65.00 voor deze periode.  

In december kijken we opnieuw hoe we verder gaan.  Daarbij houden we de algemeen geldende RIVM 
COVID maatregelen in acht: wanneer je verkouden bent of andere verschijnselen hebt blijf je thuis. In 
het winterseizoen zal dit waarschijnlijk een wisselende groepsbezetting geven. 

We gaan 24 repetities plannen beginnend na de herfstvakantie op 21 oktober en eindigend in de eerste 
week van mei 2021. De contributie wordt eerst tot eind december geïnd.  

Voor nieuwe leden is er ruimte en zullen er stemtesten plaatsvinden en er is vooral ruimte voor tenoren 
en bassen.  

We hopen snel van jullie bericht te krijgen over je deelname en je kunt daarbij gebruik maken van het 
deelnameformulier in de bijlage. 

 

Met vriendelijke groet 

Janny de Groot, Wilma de Vries en Tineke Gankema 


