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Beste medemuzikanten,
Inmiddels zijn we bijna een maand verder na uitgave van de vorige nieuwsbrief en
zijn de Corona maatregelen iets versoepelt. Ook wij streven er natuurlijk naar om
op een veilige en verantwoorde manier zo snel mogelijk weer samen muziek te
kunnen gaan maken. Gelukkig mogen er inmiddels weer wat activiteiten
plaatsvinden. Welke dat zijn lezen jullie hieronder:

Clubgebouw op 1,5 mtr voorbereid
Ook wij hebben de Corona tijd gebruikt om te klussen en
schoon te maken. Het clubgebouw hebben we Corona-proof
gemaakt, we hebben het plafond gerepareerd en o.a. deze
“Houd Afstand” matten neergelegd, papieren
handdoekautomaten opgehangen, handgels geregeld en
tape op de vloer geplakt zodat we op 1,5 mtr van elkaar
blijven.
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Muzieklessen
Individuele 1-op-1 muzieklessen zijn weer toegestaan, mits
de regels van het RIVM in acht worden genomen. Wij
hebben hiervoor een corona protocol gemaakt. De
leerkrachten en leerlingen mogen voor de muzieklessen
weer gebruik maken van het clubgebouw. Alles in goed
overleg met elkaar. Is er twijfel ? Dan blijven we gebruik
maken van de online muzieklessen.

Upcoming events:

DONATEURS ACTIE
Omdat we nu niet langs de deuren mogen voor de donateursactie hebben we
besloten om onze donateurs middels een brief te vragen om hun donatiegeld over
te maken op ons bankrekeningnummer of ons een machtiging te verstrekken om
het donateursgeld te mogen incasseren.
Wil je Eric en Amy bij de donateursactie helpen, geef dit dan door aan Eric.
DANK !

CoronaProof repeteren mogelijk?
Voor hervatting van het samen musiceren volgen wij de
adviezen van het KNMO op. Over het in groepen
musiceren van blaasinstrumenten en zang is nog veel
onduidelijkheid. Het advies is voorlopig dit niet te doen.
Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven
of samen musiceren risico’s van besmetting
meebrengt. Nog even geduld voor de blazers dus..
Het bovenstaande advies geldt echter alleen voor blazers en zangers. MDVS
heeft daarom, met inachtneming van de coronaregels, besloten om per 4 juli de
slagwerkrepetities te hervatten.
Uiteraard blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zodra er weer nieuwe
ontwikkelingen zijn zullen we jullie op de hoogte brengen.

Blijf allemaal oefenen thuis en hou je veilig. Er komen betere tijden
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Tot 1 september moeten alle
evenementen met vergunnings- of
meldplicht, ongeacht het aantal
personen, worden afgelast.

Did you know?
Ondanks dat de BES dit jaar maar 2x
uitkomt adverteerders toch bereid zijn
om het volledige advertentiebedrag te
betalen? SAMEN STERK

Dat onze trompettiste
Esther helemaal alleen
de taptoe heeft
geblazen tijdens de
Dodenherdenking in
Doesburg?

