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Harmonie Heer Vooruit Bekijk de webversie

Extra nieuwsbrief

Beste muzikanten,

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag de maatregelen vanwege 
het Coronavirus versoepeld. Weliswaar mogen we nog niet naar 
een restaurant of café maar er gloort weer een sprankje hoop 
aan de horizon.

Onze vereniging wil weer graag opstarten met de repetities. We hebben het samen muziek maken 
allemaal gemist en we gaan dan ook weer van start!
Aanstaande dinsdag starten de repetities van de drumband en de harmonie en het 
leerlingenorkest start op zondag 29 november om 10.30 uur.

Ook nu houden we ons aan het protocol (zie bijlage) dat we al eerder hebben opgesteld met een 
aanvulling: dragen van een mondkapje is gewenst totdat je op je plaats zit. Ook als je vertrekt zet 
je eerst je mondkapje op.

Voor de repetities melden we ons voorlopig weer aan. Bij het leerl ingenorkest en drumband doe je 
dit in de groepsapp.

Voorde harmonie geldt dat ie ie aanmeld via e-mail (of via de app) tot de maandag voorafgaand. Er 
zal een e-mail worden rondgestuurd (voorlopig) iedere week waarop je kan reageren. Houd dus de 
e-mail op vrijdag in de gaten!

De dirigent kan op basis van de aanmeldingen kijken of er een tutti- hout- koper-met of zonder 
slagwerk- repetitie plaatsvindt. Hij zal daarop zijn repertoire afstemmen. Je zult dus op de hoogte 
worden gesteld of je wel of niet aanwezig hoeft te zijn. Voor het gemak: geef je telefoonnummer 
door als je dit nog niet hebt gedaan.

Het café is nog altijd gesloten dus de harmonie repeteert zonder pauze tot 22.00 uur.

We gaan in ieder geval weer gemotiveerd aan het werk en hopen dat we (drumband en harmonie) 
op 28 maart 2021 een mooi concert kunnen en mogen geven in het Theater aan het Vrijthof.

Het protocol van het KNMO kun je hier lezen: KNMO
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Invulling Kerstmiddag bij 
de Croonenhoff

We zijn gevraagd om op dinsdag 22 
december tussen 14.00 uur en 16.00 
uur de kerstwandeling op te luisteren 
buiten bij de Croonenhoff. 
Aanstaande dinsdag zal er een 
inventarisatie plaatsvinden en kun je 
je opgeven om mee te doen.
Kijkje alvast in je agenda?
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