
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 19-2021 
 
 

 

 
Corona-nieuws n.a.v. de laatste persconferentie 
 
Onze “”gids” in de afgelopen periode is steeds het Koornetwerk Nederland geweest 
die voor de koorsector, samen met het RIVM, de protocollen voor koorzangers 
samenstelt. 
In afwachting van het uitkomen van het nieuwste protocol, nemen we dan ook nu hun 
advies over en houden ons alsnog aan de bestaande afspraken binnen het HGK die 
geënt zijn op het protocol van 26 juni. 

 

“Zingen mag vanaf 25 september zonder ‘de anderhalve 
meter 

Met ingang van 25 september 2021 mag er weer gezongen worden zonder de 
anderhalve meter afstand te bewaren. Op die dag gaat er een streep door de 
bekendste coronamaatregel in Nederland. Maar als een koor zich veiliger voelt 
mét die anderhalve meter, kan het er ook voor kiezen om die te handhaven: het 
kabinet stelt dat het verstandig blijft om elkaar de ruimte te geven. 

Voor veel koren gaat hiermee wel een grote wens in vervulling. Zingen op 
anderhalve meter afstand is voor veel zangers lastig omdat ze niet zonder de steun 
kunnen van hun buurman of buurvrouw. Bovendien is het schrappen van de 
afstandsregel voor de grotere koren goed nieuws omdat zij nu ook weer voltallig aan 
de slag kunnen in hun vertrouwde repetitielokaal. 

Koornetwerk Nederland is blij met het kabinetsbesluit. Tegelijkertijd realiseren we ons 
dat sommige koren nog huiverig zullen zijn om de anderhalve meter los te laten. 

Uiteraard gaat Koornetwerk Nederland het protocol voor koren actualiseren en 
afstemmen op de nieuwe situatie per 25 september. Daar gaan we mee aan de slag 
nadat de Tweede Kamer gedebatteerd heeft over de versoepelingen die het kabinet 
nu wil nemen. Het is immers niet uitgesloten dat het debat hier en daar nog tot 
aanpassingen kan leiden. 

In het aangepaste protocol zetten we ook op een rij welke mogelijkheden koren 
hebben om na 25 september veilig te repeteren. Tot die datum vragen we koren om 
het huidige protocol (versie 26 juni) te blijven gebruiken”.  
Bron: https://koornetwerk.nl/koornetwerk-in-corona-tijd/ 

 
 

https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2021/06/Protocol-richtlijnen-koorsector-update-26-juni-2021-def.pdf


Terugblik op de open repetitie 
Van de gastzangers en ook van de koorleden hebben we goede berichten 
teruggekregen over de open repetitie. Het zong voor ons al een stuk fijner met meer 
zangers in de kerk en het was een gezellige nazit. “Een warm bad”, noemde een 
gastzanger het. 
Een groot deel van de gastzangers is enthousiast geworden en heeft de beslissing al 
(bijna) genomen om als lid of als projectlid voor het Weihnachtsoratorium bij het HGK 
te blijven zingen. In de loop van het weekend zullen we hun reactie gemaild krijgen. 
 
Omdat we voor de tweede open repetitie geen extra gastzangers verwachten, willen 
we op dinsdag 21 september al de gelegenheid te baat nemen voor audities. Dan 
kunnen we alle repetitietijd verder inzetten voor het Weihnachtsoratorium. 
 

Vanaf 19.00 uur is de kerk open voor audities. 
Ben je vroeg? Wacht dan nog even in de zijzaal.  
 
Evenals vorige week zullen we nog eenmaal zonder pauze doorzingen van 19.45 uur 
tot 21.30 uur. Dan kunnen aansluitend de overige audities plaatsvinden en (helaas) 
deze keer dus geen borrel.  
 

 

Programma repetitie dinsdag 21 september: 
Zijzaal open vanaf 19.00 uur 
Repetitie start om 19.45 uur. Ditmaal weer met Hans van Beelen. 
Eindtijd ca 21.30 uur i.v.m. de audities 

Meenemen: alleen het Weihnachts 
We repeteren oud: 5-23-36  nieuw 21-26-33- (eventueel) 42 

NB: Ago zal binnenkort een repetitieschema maken voor een langere periode. 
 

Concert van het Amsterdams Operakoor 
Zaterdag 27 november 2021 15.00-16.00 uur  
Met: Hans van Beelen, vleugel  en Ago Verdonschot, baritonsolo’s en muzikale 
leiding    -> zie ook de bijgevoegde flyer in het bestand 
 
Uit het bestuur 
In de afgelopen periode zijn we bezig geweest met de overdracht van de oude naar 
de nieuwe bestuurders en het Korenlint. Gelukkig hadden we nog niet de folders die 
we wilden uitdelen om nieuwe zangers te werven gedrukt. Na de – achteraf onnodige 
-voorbereidingen voor het Korenlint heeft de Open repetitie onze aandacht gekregen.   
 
En terwijl dit alles liep, speelde op de achtergrond de voorbereiding van het concert. 
Waar we normaal een jaar voor nemen, moet nu in vier maanden gebeuren. Maar er 
zijn op tijd subsidiegevers aangeschreven, een concertbegroting is bijna klaar, de 
generale dag en locatie staat vast. En goed nieuws: sinds ons concert al in de 
theaterladder van de Philharmonie staat, wordt er bij de kassa om informatie 
gevraagd. Binnenkort staat een tekstje op hun website over het HGK-concert.  
 


