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bestuur van Koornetwerk Nederland stuurt de coronamanager aan en is
verantwoordelijk voor de uitvoering.
MEER WETEN OVER DEZE VACATURE? KLIK HIER!

In juli organiseerde het Slotkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis als één van de eerste amateurkoren
in Nederland weer repetities mét een bijzondere uitvoering in de Nicolaïkerk in Utrecht als resultaat. In het interview
met dirigent, bestuurslid én de lokatiebeheerder leest u waar daar allemaal bij komt kijken.

IJZEREN KOORDISCIPLINE BIJ REPETITIE WERKT!
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Na de verontrustende berichten dit voorjaar over de besmettingsrisico's in koren heeft
het RIVM sinds juli koren opgenomen in de wekelijkse monitor van mogelijke settings
van besmetting. Van de gemeten settings bevinden koren zich tot nu toe consequent
bij laagst scorende settings.
Koornetwerk Nederland is erg trots op haar achterban die in de afgelopen maanden zo
ontzettend goed heeft laten zien dat de wil om samen te zingen heeft gezorgd voor een
ijzeren discipline om de richtlijnen in acht te nemen en het protocol nauwgezet te
volgen. En met succes!
Intussen loopt helaas het aantal besmettingen in Nederland weer op. Het blijft daarom
belangrijk het protocol en de richtlijnen ook komende tijd goed te blijven volgen: voor,
tijdens én na de repetitie. Zo houden we samen zingen veilig en kunnen we blijven
zingen.

Positieve adviezen en honorering van rijkssubsidie
Koornetwerk Nederland feliciteert het Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam, het
Koor van De Nederlandse Opera, Nederlandse Bachvereniging, Internationale
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Koorbiënnale, Laurens Collegium, Wishful Singing, Capella Pratensis, Camerata
Trajectina en Vocaal Talent Nederland met hun positieve adviezen en honorering van
rijkssubsidie voor de komende vier jaar!
Met prinsjesdag kwam voor een aantal instellingen hierover het verlossende woord. De
definitieve invulling voor deze groep moet nog worden vormgegeven door het Fonds
Podiumkunsten.
Om het feest compleet te maken feliciteren we ook graag het Groot Omroepkoor met
hun 75ste verjaardag!
- lees hier verder! -

Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht
Een handig hulpmiddel om te bepalen of een ruimte schone lucht bevat is een CO2meter. De CO-2 meter meet niet de aanwezigheid van aerosolen, maar is wel een
indicator van hoeveelheid verse en schone lucht in een ruimte. Er zijn betrouwbare
CO2-meters los te koop voor ongeveer € 200. Koren kunnen zo’n meter zelf
aanschaffen (het werkt heel eenvoudig) of de gebouwenverhuurder verzoeken dat te
doen.
Koren in en rond Amsterdam die behoefte hebben aan een CO2-meting kunnen zich
melden via thomas@koornetwerk.nl. Thomas Hessels maakt dan een afspraak om op
een repetitie langs te komen met een CO2-meter. Deze service is gratis. De opgedane
ervaringen van de verschillende metingen worden verwerkt in een artikel op de website
van Koornetwerk.
Zie voor uitgebreidere informatie https://koornetwerk.nl/ventilatie
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Leading Voices 2022
Koornetwerk Nederland is partner van ZIMIHC en de European Choral Assocation –
Europa Cantat bij de organisatie van het internationale Utrecht Zingt festival Leading
Voices in 2022. Binnen het festival is er een internationaal programma dat zich in het
bijzonder op dirigenten, vocal leaders, koren, managers, artistieke leiders en
componisten vanuit heel Europa en daarbuiten. Namens Koornetwerk Nederland sluit
Annalisa Schmad komende 2 jaar met regelmaat aan bij het organiserende team in de
rol van als ‘legacy officer’. Annalisa heeft de portefeuille dirigenteneducatie bij
Koornetwerk Nederland. Vanuit die rol gaat ze er samen met het team voor zorgen
dat de resultaten van het festival goed aansluiten bij de behoefte uit de koorwereld. Zo
zorgen we er samen voor dat Leading Voices handvaten geeft om de ontwikkeling
van dirigenten ook in Nederland verder vorm te geven.
Klik hier voor meer informatie!

Updates rond Corona-crisis voor de koorsector
Op www.koornetwerk.nl en via onze Facebookpagina van Koornetwerk Nederland
proberen we op basis van de actuele ontwikkelingen de consequenties voor de
koorsector in kaart te brengen. Volg deze online bronnen!
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Koornetwerk Nederland
E: info@koornetwerk.nl
W: www.koornetwerk.nl
F: facebook.com/koornetwerk.nl

Koornetwerk Nederland
Dagelijks bestuur
Voorzitter - Daphne Wassink
Secretaris - Ruben Timmer
Penningmeester - Roel Bueneker

Algemeen bestuur
Bestuurslid Ledenontwikkeling - Thomas Hessels
Bestuurslid Fondsenwerving - Jesje Schalm
Bestuurslid Deskundigheidsbevordering - Annalisa Schmad
Bestuurslid Communicatie - Roy Voogd

Koornetwerk Nederland heeft 19 lid-organisaties. Aangesloten leden per 01-05-2020:
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