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Dag, 

 

Gelukkig kan ik jullie schrijven,  

Zingen zou misschien mooier zijn,… 

alhoewel mijn stem niet meer zo gesmeerd is als enige tijd geleden. 

Hmm, bizarre en moeilijke tijden, voor velen 

en op vrijdag dan niet samen kunnen komen om samen te zingen, mekaar te ontmoeten, een 

deugddoende babbel kunnen doen… tis geen kattepis! 

 

Vorige woensdag hadden we met het bestuur van Solied een videovergadering. Het duurde even 

voor we elkaar vonden, maar ’t is gelukt. (deze tijd zorgt er  hoe dan ook voor dat onze 

computervaardigheden uitgedaagd en uitgebreid worden) 

De maatregelen die gesteld worden ifv beperken van de verspreiding van Corona zorgen ervoor dat 

samen komen en zingen onmogelijk blijft.  

Het feesten om het 50 jarig bestaan van Solied vergaat zodoende als sneeuw voor de zon. We willen 

alle activiteiten dan ook uitstellen tot volgend jaar… Ook het concert dat voorzien is voor oktober 

2020 wordt verplaatst. Er kunnen maximaal 8 repetities voorafgaan aan dit concert, en dat is echt te 

weinig. De extra geplande koordag in september gaat bij deze niet door.  We zien het Concert  ook 

als een soort climax, afsluit van het feestjaar… (dat nog niet echt begonnen is)… 

2021 wordt dus een feestelijk jaar.  

Plezant om naar uit te kijken, al vraagt het natuurlijk een dosis geduld…. 

De nog resterende repetities van dit werkjaar, dus tot eind juni gaan niet door. Het lijkt onmogelijk 

om volgens de geldende maatregelen, ook als ze nog versoepelen, met zovelen samen te komen om 

te zingen… Laten we intussen wel genieten van de berichten, partituren, duiding van liederen, … die 

af en toe in de mailbox arriveren… en  iedereen denkt op vrijdagavond wel zo ongeveer rond 

19.15u… aja, nu zouden we misschien al gestart zijn met de repetitie?! 

We hopen dus op vrijdag 4 september met frisse moed de repetities terug op te starten! Uiteraard 

krijgen jullie daar nog nieuws over. 

We kregen al een vraag om  te zingen op de Romeroherdenking (do 24 september). Dit moet 

haalbaar zijn, maar nog even afwachten of het doorgaat natuurlijk. 



Intussen een kleine opdracht voor wie zich aangesproken voelt: We zijn op zoek naar quotes  die met 

muziek of zang te maken hebben… en hoe meer zielen, hoe meer leuke natuurlijk! Stuur die gewoon 

naar adres van Solied. Alvast bedankt 

 

Hou jullie goed, 

laat niet na te zingen (durf je het niet uit volle borst, doe het dan in je hoofd) en 

laten we op vrijdagavond toch eens aan dat verbindende en deugddoende van Solied  denken, 

lieve groet, Els 


