Juni 2020
De laatste Nieuwsflits dateert van maart 2020. En als het Corona virus niet was verschenen
hadden we alle daarin gemelde concerten inmiddels gegeven. Helaas hebben we alle
concerten voor de 1e helft van 2020 moeten annuleren en bovendien het repeteren tot nader
order moeten stoppen. Dit was absoluut noodzakelijk, omdat koren mogelijk grote
verspreiders van het virus zijn.
Op dit moment volgen we nauwlettend de onderzoeken die gaande zijn naar de risico’s van
het zingen in groepen. Een wetenschappelijk overzicht is bijvoorbeeld te vinden op de website
virmus.nl. Verder is op de website koornetwerk.nl ook nuttige informatie te vinden over dit
onderwerp. Zodra er een duidelijk protocol is om veilig te repeteren én concerten te geven
zullen we weer aan de slag gaan!
Toch zijn er wel enkele zaken te melden in deze Nieuwsflits.
Allereerst heeft er een aanzienlijke wisseling in het HKK bestuur plaatsgevonden. Het nieuwe
bestuur bestaat uit: Angelique Drabbels (voorzitter), Anne Blees (penningmeester), Lidwine
Boots (algemene zaken) en Marcel Breeuwer (secretaris). Op onze website zijn de contact
gegevens van de nieuwe secretaris te vinden.
Ondanks dat we niet repeteren, houden we wel contact met elkaar. Elke 2 weken organiseren
we op de maandagavond een “online meeting” via het inmiddels welbekende programma
Zoom (waar ook veel scholen gebruik van maken om online les te geven).
Voor de 2e helft van 2020 staan vooralsnog twee activiteiten gepland: op 26/27 september een
koorweekend, waarin we hopelijk weer kunnen repeteren, en twee Adventsconcerten namelijk
op 29 november (Helmond) en 13 december (Eindhoven) samen met het Eindhovens
Kamerkoor. Volg onze website voor het laatste nieuws over deze activiteiten.
Maar we kijken ook verder vooruit, we zijn druk bezig een meerjaren plan te maken met ons
jubileumjaar in 2023 als belangrijk aandachtspunt. Meer hierover in de volgende
Nieuwsflitsen.
Wij hopen van harte u gezond en wel weer snel te mogen ontmoeten tijdens een van onze
concerten.

Bekijk onze website
https://www.helmondskamerkoor.nl/

of volg ons op facebook
https://www.facebook.com/HelmondsKamerkoor

