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Beste Vrienden van Euterpe,
Even een update in deze vreemde tijden!
Het laatste bericht wat u van ons kreeg was een mail op 9 juni. Toen werd gemeld dat de repetities
van het orkest onder coronacondities weer konden beginnen. Tevens kreeg u toen een link naar
YouTube waar u “Rooij mien Dörp ien de Pieël” kon beluisteren en zien, een compilatie van alle
deelnemende muzikanten die het stuk thuis speelden! Mocht u daar nog eens van willen genieten,
dan klikt u de volgende link aan: https://youtu.be/Z6-Z5aHAPpU
Het seizoen is onder coronavoorwaarden vóór de vakantie als gebruikelijk wel afgesloten, nu met
een barbecue ten huize van de gastvrije president Wim de Schrijver.
De communiemis op 17 mei moest worden uitgesteld en kon gelukkig in een aangepaste vorm
worden opgeluisterd op 6 september.
Omdat er natuurlijk wat “ingehaald” moest worden, en de meeste muzikanten toch niet echt op
vakantie konden gaan, is er met een flinke enthousiaste groep door gerepeteerd voor de komende
concerten:
een concert in de Grote Kerk op zondag 8 november, het gebruikelijke Nieuwjaarsconcert op zondag
3 januari en voor het Vastelaovesconcert op vrijdag 5 februari 2021!
Helaas moest het concert in de kerk al geannuleerd worden i.v.m. de inmiddels strenger geworden
coronaregels.
Het opleidingsorkest, onder leiding van dirigent Maarten Rijs, kon op vrijdag 28 augustus weer met
de repetities beginnen in een zaaltje van het Kunstencentrum Jeruzalem. Inmiddels zijn deze
repetities weer gestopt omdat de “behuizing” voor de nu geldende coronacondities te krap leek te
zijn!
Er wordt natuurlijk wel door het grootorkest,
onder de nu geldende regels, verder
gerepeteerd voor de andere concerten, in de
hoop dat er dan onder minder strenge
maatregelen wat kan doorgaan, eventueel in
aangepaste vorm!
Wij hopen u daar in een later stadium
gunstig over te kunnen berichten.
Tot slot zeer veel dank voor de steun die u
ook dit jaar weer heeft gegeven, blijf gezond,
met een vriendelijke groet namens het
bestuur,
Fons Poos, voorzitter

