Nieuwsbrief Koor4Fun
Naaldwijk, 13 september 2020.

Beste leden,
Hierbij de nieuwsbrief van 13 september 2020.

1. Repetities
Wij zijn 2 weken geleden vol enthousiasme en coronaproef met repeteren gestart in 2 groepen van 24
leden, de zaal is coronaproef ingedeeld en ook de borrel achteraf wordt door Robbert en Jolanda
coronaproef aangeboden. Hulde aan de samenwerking met Robbert en Jolanda!
We hebben een vriendelijk doch dringend verzoek aan de leden (degene die zich hebben aangemeld
voor de repetitieavonden), als zij een repetitieavond niet kunnen komen wil je je dan zo vroeg mogelijk
afmelden bij het bestuur (per mail of telefoon) het bestuur deelt namelijk iedere repetitie de leden in
zodat het bestuur de gelegenheid heeft om de indeling te herinrichten.
Mochten er leden zijn die ook zin hebben om weer te komen repeteren, meld je dan aan via ons
mailadres, dan ontvang je van het bestuur bericht wanneer je kan starten, zolang het virus nog niet
bestreden is moeten we heel voorzichtig zijn vandaar dat we per repetitieavond NIET meer dan 28
leden kunnen ontvangen.

2. Dirigent
Ook hebben bovenstaande leden al kennisgemaakt met onze nieuwe dirigente Julie. Voor iedereen was
dit even spannend, maar we mogen wel zeggen dat het helemaal goed is gegaan. Judith kon vanwege
de corona niet uit Brussel komen, omdat ze anders 2 weken in Den Haag in Lock down moest. Maar
Judith en Julie hebben elkaar gesproken en Judith heeft het ‘werk’ uitmuntend overgedragen aan Julie.
De komende 2 weken zal onze Anja ons koor dirigeren, waar we haar heel dankbaar voor zijn, omdat
Julie 2 weken in Noorwegen zal verblijven i.v.m. muziekopnames. Veel Succes Julie.
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3. Aanschaf tv-scherm
Het bestuur heeft n.a.v. diverse verzoeken uit het koor een tv-scherm en een iPad aangeschaft t.b.v. de
repetities. Hierop zijn onze teksten geprojecteerd, waardoor onze leden naar de dirigent en gelijke tijd
de tekst lezen, je mag zeggen dat het als een behoorlijke verbetering wordt ervaren.

Lieve leden, als er nog vragen zijn over de repetities mail of bel ons.

Wees voorzichtig

Hartelijk groet,
Namens het bestuur,
Patricia Franke, voorzitter
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