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Dag allemaal,

Als we eventjes nadenken, dan moeten we vaststellen dat iedereen wel op

een of andere manier in blijde verwachting is ….

Nee, niet naar regen, de aarde heeft er al veel gehad, en niet naar een

mutant van dat alom gekend virus… 

Wel naar samenzijn, samen zingen, gezellige babbels, mekaar ontmoeten…

want we hopen op nog betere tijden!

Dan brengen we jullie alvast goed nieuws: op vrijdag 3 september 2021

start het nieuwe zangjaar van Solied.

We volgen natuurlijk wel de huidige maatregelen…

Voorlopig wil dat zeggen dat we op 1,5 m afstand en met mondmasker

onze liederen laten klinken. Gezien er niet echt meer een beperking van

aantal mensen is, maar eventueel wel een tekort aan ruimte, zullen we met

inschrijving werken. Het moet ook duidelijk zijn wie dan e�ectief aanwezig

is, daarvoor zal  je naam op een aanwezigheidslijst bij aankomst aangevinkt

worden. (De inschrijvingsformulieren per stem staan onder deze brief).

Bij het binnenkomen zullen ook de partituren voor de repetitie te vinden

zijn, die kunnen jullie zelf nemen en in je blauwe map (die je al die tijd thuis

bewaard hebt) steken.

Voor het klaarzetten van de stoelen willen we graag op jullie beroep

doen, en voorzien we een beurtsysteem ‘per stem’. We starten met de

sopranen, daarna de alten en dan doen de mannen de klus.

Voorlopig zingen we enkel op vrijdagavond; tijd om onze stemmen weer de

goede klank te geven en iedereen weer in topconditie te krijgen. Derde

zondagen opvrolijken is tot nu toe nog niet mogelijk, ook ingaan op

eventuele aanvragen kunnen we niet. Enerzijds omdat we intussen wat

zanggewoonte verloren zijn, maar ook omdat de maatregelen en eventuele

versoepelingen moeilijk te voorspellen zijn.
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Start dus op vrijdag 3 september, om 19.15u stipt.

De traditie om de eerste vrijdag na de repetitie tijd te maken voor gebabbel

bij een drankje houden we aan! Ook de wereldwinkel zal op de eerste

vrijdagen weer open zijn.

Noteer alvast dat er op vrijdag 5 november, 24 december en 31

december  GEEN repetitie is.

Tot vrijdag 3 september!!                                  

Breng je mondmasker, je blauwe map 

met  partituren en je enthousiasme mee!

aandacht: Houd je mail in de gaten! 
Koor en Stem liet ons weten dat er binnenkort een nieuw basisprotocol cultuur
komt. Vanaf 1 september mogen georganiseerde activiteiten en evenementen
onder 200 personen binnen doorgaan zonder restricties. 
Waarschijnlijk zullen de repetities weer zo goed als normaal kunnen verlopen,
maar omdat we nog niet beschikken over het nieuwe basisprotocol cultuur,
wachten we nog af om verder te versoepelen.  
 

Onze contactpersoon voor alle vragen en opmerkingen is Greet
Vandenberghe. Je kan haar mailen op koorsolied@gmail.com

inschrijvingen
sopranen

inschrijvingen
alten

inschrijvingen
tenoren

inschrijvingen
bassen

Familienieuws

https://forms.gle/1R6V44R7He42JeSv7
https://forms.gle/BWDjEcw76BNCAtjeA
https://forms.gle/C5aYaqwg7noRuSDAA
https://forms.gle/HojqTF4w7BTNWA2K6
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Antoon Cornillie (bas) is opnieuw opa geworden: 

Hartelijke groetjes van het bestuur.
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