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Nieuwsbrief juni ‘21
Dag,
Eindelijk mogen we terug samen komen om te musiceren. Dit na 15 maanden verplichte pauze
(behalve de repetities gedurende een viertal maanden vorige zomer met heel wat regels en een
beperkte opkomst). In deze nieuwsbrief de nodige info over hoe deze heropstart zal verlopen en
ook wat andere info.
Eerste repetities:
•

Vrijdag 11 juni (19.30-20.30): trommelkorps

•

Zaterdag 12 juni:
•

17.30-18.30: harmonie. Wil aub. op voorhand je instrument eens nazien als je er al lang
niet meer op gespeeld hebt.

•

18.30-19.30: staprepetitie harmonie & trommelkorps. Dit gaat door rond de Koenterdo.
Breng je marsboekje & instrumentpupiter mee (evt. straatinstrument). Dit is in
burgerkleding (geen uniform)

•

19.30: ???

(nee, niet de Rode Duivels op groot scherm)

Daarna gaan de wekelijkse repetities verder door, in voorbereiding van het optreden in Dadizele /
Dadipark op zondag 18 juli. Daar brengen we in de voormiddag (10.30-13u) een wandelconcert
(Harm & Tromm), in de namiddag (15-16u) een kioskconcert (harm.) uit het showboekje. In de
harmonierepetities zullen we in de volgende weken dat showboekje grondig instuderen, daar kan
later ook nog uit gespeeld worden. Wie dus niet meegaat naar Dadizele, wordt toch op deze
repetities verwacht. We zijn trouwens nog op zoek naar enkele ontbrekende showboekjes (altsax,
1ste trompet, euphonium). De Doodle ivm Dadizele (voor wie zich nog niet inschreef) vind je hier
Verdere data:
•

zondag 8 augustus: wandelconcert centrum Moorslede: wielerwedstrijd provinciaal
kampioenschap Beloften U23 (kort na de middag, de koers begint om 14u)

•

27 november: St. Ceciliafeest

•

29 januari ’22: Concert ‘Cocktail Maison’, een sprankelende mix van heerlijke ingrediënten, met
een repertoire waar positivisme uitstraalt (en waar we nog alle kanten mee uitkunnen….)

•

Ons volgende bezoek aan Minden wordt uitgesteld naar Pasen 2023 (in plaats van 2022),
zodoende hebben beide korpsen een langere voorbereidingstijd en zullen we ook veel geruster
kunnen verbroederen.
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Corona
Helaas is het virus nog steeds aanwezig en moeten we voorzichtig blijven, zowel vanuit wettelijke
verplichtingen als uit respect voor elkaar. De regels die ons opgelegd zijn zullen we nog even
moeten blijven volhouden tot we er écht doorheen zijn, ook al vind je die niet prettig. Dit houdt in:
Repetities
• wie ziek is, blijft thuis
• handen ontsmetten bij het betreden van het lokaal
• mondmasker op bij verplaatsingen
• 2 mtr. afstand tussen de blazers binnen (1.5 mtr bij slagwerkers of bij blazers buiten)
• pupiters ontsmetten
• opvangdoeken of een eigen dweil om speeksel- en condensverspreiding tegen te gaan
• ventilatie en verluchting van het lokaal
• geen instrumenten of ander materiaal doorgeven.
Dit zijn de regels die we ook al toepasten tussen de twee lockdowns. Wanneer iedereen deze
maatregelen volgt (hetgeen gebeurde), is de kans zeer klein dat een eventuele besmetting zich
tijdens de repetities verder verspreidt. De aanwezigen meenden dat dit alles voldoende veilig
verliep.

Bar
•

•

•
•

•
•

We consumeren
enkel al zittend aan
tafeltjes, dit per
bubbels van vier
(tenzij uit hetzelfde
gezin), niet aan de
toog.
De afstand tussen
de gezelschappen is
1,5 mtr.
Er wordt bediend
aan de tafels.
Wie zich verplaatst
draagt een
mondmasker.
We sluiten om 23.30
Er is een CO2-meter
die de luchtkwaliteit
opvolgt.

We hopen jullie allen, na deze lange tijd, terug te mogen ontmoeten en eindelijk opnieuw onze
hobby, samen muziek maken, te kunnen uitoefenen.

