donderdag 27 mei 2021

Bericht aan Viottaleden
Beste Viottaleden,

Het voltallige Viotta Symfonieorkest mag weer repeteren!
Op 19 mei heeft de overheid een nieuwe fase afgekondigd in de versoepeling van de coronamaatregelen. De koepelorganisatie voor amateurmuziek KNMO heeft op 21 mei richtlijnen
en een nieuw coronaprotocol bekend gemaakt. Deze nieuwe fase heeft twee belangrijke implicaties voor Viotta. Ten eerste kan nu ook ons Symfonieorkest weer repeteren met alle leden, ook met de leden die ouder zijn dan 17 jaar. Dit orkest heeft sinds half december geen
muziek meer kunnen maken. We zijn daarom enorm blij dat nu alle viottaleden weer muziek
gaan maken. De eerste repetitiedatum waarop alle leden van het Symfonieorkest weer mogen komen is zaterdag 29 mei 2021.
Gewone orkestopstellingen voor JO en JS
Daarnaast betekenen de versoepelingen dat de twee orkesten die de afgelopen weken in
een orkestopstelling met een onderlinge afstand van 1,5 meter repeteerden, die veiligheidsmaatregel nu niet meer hoeven aan te houden. Het Jeugdorkest (JO) en het Jeugd
Sinfonietta (JS) kunnen vanaf 5 juni weer in een normale orkestopstelling repeteren. Zij
hoeven onderling dan geen 1,5 meter afstand meer te houden. We hebben ervoor gekozen
de ingangsdatum op 5 juni te zetten omdat dan ook op de middelbare scholen deze minimale afstand komt te vervallen.
Samenvatting
• Repetities SO met 18-plussers vanaf 29 mei in de grote aula
• Orkestopstelling SO op onderlinge afstand van 1,5 m
• Gewone orkestopstelling JO en JS vanaf 5 juni zonder 1,5 m afstand
• Aangepast Viotta Coronaprotocol per 29 mei, zie www.viotta.nl
• Verdere details in weekmail van elk orkest
Reductie van contributie
Omdat we dit verenigingsjaar minder concerten en andere activiteiten hebben kunnen organiseren dan in een normaal jaar, zal slechts de helft van de resterende contributie worden
geïnd voor VBE, JE, JS en JO. Voor het Symfonieorkest dat vijf maanden niet heeft kunnen
repeteren, zal het resterende tweede deel van de contributie niet worden geïnd.
We hopen met deze brief jullie helder geïnformeerd te hebben en staan vanzelfsprekend
open voor vragen. Het bestuur kun je bereiken via info@viotta.nl.
Met vriendelijke groet,
Eelko, Dennis, Luit, Joost, Ingrid, Dorinda en Anick
Bestuur Viotta Jeugdorkesten

