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Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief van 2020 voor vrienden van Sola Re Sonare.

Corona
Vrij snel na het versturen van onze eerste nieuwsbrief brak de Corona crisis echt los en mochten
we niet meer samenkomen en niet meer zingen. Zingen blijkt dé manier om het virus te
verspreiden en dat is nu net wat we niet willen. We hebben een aantal leden die tot de kwetsbare
groepen worden gerekend, en ook de andere leden wilden liever niet iemand aansteken of zelf
ziek worden. Ook voor onze vrienden hopen we dat het COVID-19 virus geen grote wonden heeft
geslagen.
Concert 2020 geannuleerd
Al snel werd besloten dat onze concerten dit jaar niet door kunnen gaan. Heel erg jammer!
We hebben op allerlei manieren geprobeerd om toch een beetje een koorgevoel te houden. We
startten een wekelijkse ledenmail, waarin steeds één lid zijn verhaal kon vertellen en Joop vragen
van koorleden beantwoordde. Joop was ook beschikbaar voor online privélessen. We hebben
geprobeerd om in juni weer met de stemgroepen bij elkaar te komen. Maar ook dit bleek door de
RIVM regels niet mogelijk. Al met al voorlopig een frustrerend einde van onze grootse
dubbelkorige plannen samen met het koor van Joop uit Zutphen.
Hoe gaat het nu verder?
Achttien maart is de laatste keer geweest dat we gerepeteerd hebben. Dat is al 3 maanden
geleden en het zal nog een tijd duren voordat we weer aan de slag kunnen. In ieder geval niet
voor de grote vakantie. We hopen in september weer een start te kunnen maken. Een en ander is
ook afhankelijk van wat de wetenschappelijke onderzoeken verder uitwijzen over het
besmettingsgevaar tijdens het zingen. Omdat we niet weten of we dan straks weer in de
Bavokerk kunnen repeteren, zijn we ook op zoek naar een alternatieve oefenruimte.

Toch een zomergroet
Het koor gaat jullie noodgedwongen dit jaar niet verrassen met een optreden. We zullen
jullie in de tweede helft van dit jaar informeren over de stand van zaken en de planning. Blijf
gezond! Hopelijk tot ziens in 2021.
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