Protocol repetitie Harmonie Heer Vooruit
Beste leden,
Nu de richtlijnen van de overheid voorzichtig versoepeld worden zijn wij verheugd te
kunnen mededelen dat de gezamenlijke repetities met ingang van 16 juni ook voor de
Harmonie en het Leerlingenorkest kunnen worden hervat.
Helaas is het niet gewoonweg een kwestie van het hervatten van de repetities!
De algemene richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing, het KNMO heeft een
protocol, Heer Vooruit en last but not least ook ons gemeenschapshuis Aen de Wan.
Als vereniging dienen wij deze protocollen te hanteren en te overleggen, indien hiernaar
gevraagd wordt.
We respecteren ieders mening t.a.v. de richtlijnen maar vragen jullie allemaal om je te
houden aan het door Heer Vooruit en het KNMO opgestelde protocol aangezien dit een
vereiste is om de repetities te kunnen hervatten. We rekenen op ieders begrip.
Algemene richtlijnen
o Was vaak uw handen.
o Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
o Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
o Schud geen handen.
o Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
o Heb je klachten en/of koorts, blijf dan thuis!
o Bij binnenkomst geldt, bij elke repetitie, dat de leden gevraagd wordt of je klachten
en/of koorts hebt. Een bestuurslid of de instructeur neemt deze taak op zich. Indien
nodig kan worden gevraagd om niet deel te nemen aan de repetitie.
Algemeen Protocol
⁃
Neem je deel aan de repetitie meld je dan tijdig aan. Er mogen maximaal 30
personen aanwezig zijn in de repetitieruimte/Aen de Wan. ( vanaf 1 juli maximaal
100 personen)
⁃
Aanmelden Drumband: binnen de groepsapp.
⁃
Aanmelden Harmonie: bij Marja 06-50489693
⁃
Aanmelden Leerlingenorkest: bij Groepsapp LLO
⁃
Wees tijdig aanwezig.(dwz niet te vroeg en niet te laat)
⁃
Je wacht buiten op gepaste afstand op de instructies.
⁃
Looproute; Volg de door de beheerder gemarkeerde looproute.
⁃
Drumband; gezien de groepsgrote zet iedereen zijn/haar eigen spullen neer op
1,5 meter afstand van elkaar. Er zijn doekjes aanwezig op de instrumenten
schoon te maken. Na de repetitie en het opruimen van je instrument verlaat je de
zaal via de door de beheerder gemarkeerde looproute.
⁃
Er wordt een opstelling van de stoelen gemaakt voor de blazers waarbij de
afstand tussen elke stoel 2 meter is. Deze opstelling mag niet gewijzigd te
worden!
Protocol blazers
⁃

⁃
⁃

Aangezien er voor de blazers van de harmonie en van het leerlingenorkest extra
regels gelden, verwijzen wij hierbij naar het protocol van het KNMO deze is als
bijlage toegevoegd. Hierin staan specifieke gedragsregels voor muzikanten die
een blaasinstrument bespelen. De belangrijkste staan hier onder vermeld.
Je koffer zet je naast je stoel en je pakt daar ook je instrument uit. Loop zo min
mogelijk door de ruimte.
Je wacht met inspelen totdat iedereen op zijn plaats zit en op teken van de
dirigent.
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⁃
⁃

Denk aan je condensdoekje (microvezel, handdoek), we vragen aan je om deze
zichtbaar op je stoel, koffer of pupiter te leggen en gebruik deze ook waar nodig.
Laat geen condens op de grond vallen.
Maak je zitplaats en grond schoon (waar nodig) na afloop van de repetitie met de
aanwezige doekjes.

Na de repetitie
Na afloop van de repetitie en het inpakken van de instrumenten verlaat je de zaal
volgens de gemarkeerde looproute van Aen de Wan.
⁃
Gebruik Foyer en toiletten zie richtlijnen Aen de Wan.
⁃
Buitenterras; het aantal mensen die op het buitenterras vertoeven worden niet
meegerekend bij het aantal personen die binnen aanwezig zijn. Dit geldt
overigens ook voor de beheerder en eventueel ander personeel.
Looproute
Aen de Wan geeft visueel de looprichting aan binnen het gebouw.
Wanneer kom ik niet naar de repetitie?
o
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
o
Heeft een van je huisgenoten benauwdheid of koorts blijf dan ook thuis. Als je 24
uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten en dus ook deelnemen aan
de repetitie.
Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?
Wees extra voorzichtig. Het is je eigen keuze en verantwoordelijkheid om wel of
niet aan de repetitie deel te nemen. Maar denk aan je eigen gezondheid en aan
die van je medemuzikanten.
Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.
De richtlijnen kunnen per week dusdanig veranderen dat dit invloed kan hebben op het
protocol. We streven ernaar om dit tijdig te communiceren, echter zijn wij hierbij
afhankelijk van de overheid en de manier waarop derden hier uitvoering aan geven.
Wij wensen jullie fijne repetities en veel muziekplezier toe.
Het bestuur
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