
 

CORONA PROTOCOL ORKEST 
          17 juni 2020 

 

Basisregels: 

 Kom niet naar de repetitie als je de volgende klachten hebt: 
o Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging 
o Als iemand bij jou thuis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft 

 Houd anderhalve meter afstand en tijdens het spelen twee meter  
 Hoest en nies in de elleboog 
 Was of desinfecteer de handen regelmatig. 

 

Onze eigen regels: 

 De repetitietijden zijn: 
o Leerlingenorkest 19.00-19.45 uur 
o  grote orkest 20.15 – 21.45 zonder pauze 

Kom op tijd, houd je aan de looproutes en geef elkaar de ruimte. De bar blijft voorlopig 
gesloten, dus neem zelf iets te drinken mee. Eten is tijdens de repetitie niet toegestaan. 
Houd ook bij vertrek rekening met anderhalve meter afstand. Tussen leerlingenorkest 
repetitie en grote orkest repetitie worden de stoelen schoongemaakt. 

 Neem een schoon en droog instrument mee. 
 Desinfecteer je handen bij binnenkomst. 
 Hang je jas aan de rugleuning van je stoel en plaats je tas en instrumentkoffer onder je stoel. 

Als de koffer te groot is, laat hem zo mogelijk in de auto of leg hem op een van de tafels aan 
de zijkant van de zaal.  

 We draaien de opstelling een kwartslag, slagwerkers nemen plaats op het podium. Dennis 
heeft een indeling gemaakt voor het leerlingen orkest en grote orkest (zie bijlage), graag van 
tevoren bekijken waar je moet gaan zitten. De eerste repetitie staat een bestuurslid bij de 
deur om (indien nodig) je plaats aan te wijzen. Als er tijdens een repetitie minder mensen 
aanwezig zijn kunnen we van de opstelling afwijken.  

 Blijf tijdens de repetitie op je plaats zitten, ga alleen naar het toilet als dit hoogstnoodzakelijk 
is. 

 Iedereen krijgt een doek van 50 bij 50 cm om lekwater op vangen. Neem deze na afloop mee 
naar huis en was de doek zelf. 

 Maak je instrument na afloop van de repetitie niet schoon. Doe dit als je weer thuis bent. 
 Geen instrumenten uitwisselen, slagwerkers dragen stoffen handschoenen (deze worden op 

de repetitie uitgereikt), zij nemen deze mee naar huis en wassen ze zelf. 
 Instrument uitblazen geschiedt met zo min mogelijk adem/luchtdruk, bij voorkeur met kleine 

schudbewegingen boven de doek. 
 Het betreden van de ruimte en deelnemen aan de repetitie geschiedt op eigen risico. 

 

 



 
Het bestuur is zich ervan bewust dat de omstandigheden niet optimaal zijn, twee meter uit elkaar is 
niet ideaal en zal in het repetitielokaal voor de nodige galm zorgen. Ook is het geven van concerten 
voorlopig niet aan de orde, dat lukt niet met publiek op anderhalve meter afstand van elkaar. Toch 
zijn we blij - en jullie vast ook - dat we na drie maanden weer aan de slag kunnen. Uiteraard kun je 
met vragen of problemen altijd bij één van de bestuursleden terecht.  


