23 juni 2021
Betreft: Persconferentie 18 juni

Beste muzikant, beste bestuurder,

Het lijkt een mooie, muzikale zomer te worden. Vanaf aanstaande zaterdag (26-6-21) gaat een flink
aantal versoepelingen in. Echter blijft het van belang om toch voorzichtig te blijven. Het virus is nog
niet weg en blijft nog wel even onder ons. Daarom blijven de basisregels van toepassing. Dit betekent
dus:




Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Buiten


Buiten zijn, behoudens de 1.5 meter, geen maatregelen meer van kracht.
o Voor cultuurbeoefening waar de 1.5 meter niet handhaafbaar is, bijvoorbeeld Mars,
Show of Twirl, hoeft deze niet aangehouden te worden. Voor zit-orkesten is de 1.5
meter dus nog steeds van toepassing!

Binnen





Locaties voor kunst en cultuurbeoefening mogen 100% van de capaciteit op 1.5 meter
afstand gebruiken. Hier is publiek toegestaan, maar de beoefenaars tellen mee bij de totale
capaciteit.
Registratie en gezondheidscheck blijven verplicht.
Mondkapjes zijn niet meer verplicht als de 1.5 meter gewaarborgd is.

Besmettingsgevaar en ventilatie
Het besmettingsgevaar blijft onder ons. Past uw orkest niet in uw repetitiegebouw op 1.5 meter, dan
adviseren wij om niet met het volledige orkest te repeteren of een alternatieve locatie te zoeken.
Ook blijft buiten repeteren veiliger dan binnen. Bij repeteren binnen adviseren wij om te zorgen voor
een goede ventilatie.
Correcte ventilatie betekent dat gebruikte lucht naar boven wordt afgevoerd en verse buitenlucht
van beneden / opzij wordt aangevoerd. Heeft uw locatie geen mechanische ventilatie? Zorg dan voor
een pauze na een uur repeteren, waarin de ruimte goed wordt doorgelucht.

Veel is dus mogelijk, maar het blijft van belang om verstandig met de versoepelingen om te gaan. Het
KNMO protocol blijft (in bijgewerkte versie) van toepassing. Voor vragen kunnen jullie contact
opnemen met Jos van der Sijde of Luuk Mevis op corona@knmo.nl. Rest ons jullie een fijne, muzikale
zomer te wensen!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de KNMO,

Bart van Meijl
Voorzitter KNMO

