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Lieve koorleden,
Alweer 6 weken is het geleden dat we elkaar lijfelijk gezien hebben in Groesbeek, wat nu een
verre herinnering lijkt. Wij missen jullie! Wij missen het samen zingen, samen lachen, het
bijbuurten, en het elkaar kunnen omarmen; zeker in deze tijd, waarin velen van ons met
ziekte, verlies en verdriet te maken hebben. We willen ons medeleven betuigen aan ieder
van jullie, die in deze omstandigheden zit. Helaas is vanuit de overheid bepaald dat we in
ieder geval tot 20 mei nog niet kunnen repeteren.
Als bestuur hebben we nagedacht hoe we op afstand toch iets kunnen doen als koor. Een
online repetitie voor 80 mensen lijkt ons niet haalbaar (maar als iemand van jullie dat wel
voor elkaar krijgt horen we het graag…). Toch zijn er wel enkele ideeën die we aan het
onderzoeken zijn op haalbaarheid. Mocht het lukken, dan horen jullie hier nog van.
Zoals jullie waarschijnlijk wel verwacht hebben, zijn het zomeravondconcert in Landhorst en
het optreden bij Fabriek Magnifique in Veghel geannuleerd. We hebben ons wel aangemeld
bij een korendag in Herpen op 25 oktober. T.z.t. krijgen jullie daar meer informatie over.
Op 1 mei zullen wij de contributie voor het eerste half jaar gaan incasseren. Normaal zou dit
een bedrag zijn van €35,-. Als bestuur hebben we besloten om dit bedrag eenmalig te
verlagen naar €17,50, vanwege de repetities die niet doorgegaan zijn (bij nieuwe leden wordt
daarnaast nog €15,- inschrijfgeld geïnd). Mocht je de afgelopen maanden van bankrekeningnummer veranderd zijn, wil je dan dit nieuwe IBAN nummer z.s.m. aan ons doorgeven?
En natuurlijk: blijf zingen! Zoals we jullie eerder gemaild hebben, kunnen jullie thuis met de
link van ons optreden in Groesbeek meezingen, en onze nummers via Mega repeteren. Op
Mega is de map “foto’s en video’s” aangemaakt, waar je de leuke filmpjes van
thuisrepetities van enkele enthousiaste leden kunt bewonderen, en er wordt er binnenkort
nog 1 bijgeplaatst. Wij gaan er vanuit, dat we nog veel meer filmpjes te verwachten hebben
van een koor met 80 leden, dus zet je beste muzikale beentje voor en deel het met ons!
Tenslotte:
Het is de toon die de muziek maakt
Houd moed, blijf positief en blijf gezond! We hopen jullie snel weer te kunnen ontmoeten!
Groet,
Christel (namens het bestuur)
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