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Het HGK had de primeur 
Het voelde een beetje onwennig, maar iedereen die er op die 1e repetitie was 
had er duidelijk zin in: weer gaan zingen! Een andere ruimte, allerlei regels die je 
moet opvolgen, de plaatsing van de stoelen met 1,5 meter afstand, maar heel 
erg leuk om weer contact te hebben. Hoewel Ago al eerder een optreden in het 
land had gegeven, was zijn dirigeerdebuut na lange tijd bij het HGK! 
 
Korte samenvatting van de evaluaties na de eerste repetitie in de Oosterkerk 
Aan het eind van de repetitie heeft elke aanwezige een korte evaluatie 
geschreven. Iedereen wilde door met repeteren in de Oosterkerk, waarop het 
bestuur samen met Ago en Hans heeft afgesproken om deze ruimte in de 
komende maand te blijven gebruiken. Enkele kanttekeningen werden ook gezet. 
Wat opviel: 

•Met de 1,5 meter afstand zing je wel erg alleen. Je partij goed kennen is dan 
wel belangrijk. Dus goed oefenen thuis en maak daarbij gebruik van de 
video’s van Ago die je terugvindt op de site (>Informatie); 
•Op de achterste rijen hoor je niet of nauwelijks wat er gezegd wordt. We 
zullen overleggen met de kerk of er gebruik gemaakt kan worden van een 
microfoon; 
•Enkele leden hadden bedenkingen tegen de ventilatie en vroegen of ook de 
bovenramen opengezet konden worden. Alleen de ramen beneden kunnen 
worden opengezet, en met de deuren die openstaan geeft dit een behoorlijke 
luchtstroom in de ruimte. De ruimte is wel volledig doorgelucht, omdat ramen 
en deuren al een uur van tevoren worden opengezet. Nadeel is wel dat de 
temperatuur niet te regelen valt, dus warm aankleden en eventueel een sjaal 
mee is aan te bevelen. 

Meld je af als je niet komt 
Er waren 30 leden aanwezig en twee kandidaat-leden; Jan Buysman komt de 
tenoren versterken en Antoinette Grote Gansey doet dat bij de alten. 
De leden die zich vooraf voor meerdere repetities hadden afgemeld waren 
afwezig vanwege vakantie (4) of uit het oogpunt van veiligheid voor zichzelf en/
of hun partner in het kader van corona (7). Zes leden hadden zich niet afgemeld. 
Omdat de stoelen van te voren ingedeeld moeten worden is het belangrijk dat er 
tijdig per mail afgemeld wordt bij het secretariaat. 
Verder hopen we dat de leden die komen zich houden aan de maatregelen bij 
binnenkomst, het gaan zitten en het weggaan. Daarmee kunnen we de leden die 



het nog niet aandurven laten zien dat het een veilige omgeving is en wellicht 
overhalen om het ook eens te proberen. 

Programma van 9 september 
Locatie Oosterkerk, ingang links naast de hoofdingang 
Aanvangstijd 19.45 uur; eindtijd 21.00 uur 

Locus Iste  
Cantique de Jean Racine 
Nieuw in te studeren: Laudate Dominum  


