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Repetitieruimte:

 Gebruik de ingang van de zaal (niet café) en verlaat de zaal via uitgang Kellerstraat.

 We repeteren in 3 aparte groepen:

 17:35 tot 17:45 betreedt MuziKidz de repetitieruimte

 Van 17:45 tot 18:25 uur repetitie MuziKidz

 18:25-18:35 verlaat MuziKidz de repetitieruimte

 18:35 tot 18:45 betreedt Tutti de repetitieruimte

 Van 18:45 tot 19:30 uur repetitie Tutti

 19:30-19:40 verlaat Tutti de repetitieruimte

 19:40 tot 19:50 betreedt het A-orkest de repetitieruimte

 Van 19:50 tot 21:30 uur repetitie A-orkest

 Tussen iedere repetitie zit een wisseltijd. 

 Zorg dat je direct de zaal verlaat en niet blijft ‘hangen’, zodat de volgende groep kan binnen komen en op tijd aan hun 

repetitie kan beginnen.

 Kom niet te vroeg, blijf buiten wachten tot de voorgaande groep de zaal heeft verlaten. Buiten houd je 1,5 meter 

afstand.

 Hang je jas op aan je stoel en plaats de muziekkoffer onder je stoel.

 Desinfecteer je handen bij binnenkomst en het verlaten van de repetitieruimte.



Tijdens het repeteren:

 Tussen elke muzikant zit minimaal 2 meter afstand!

 Houd je daarom aan de vooraf vastgestelde plaatsen en loopruimte.

 Tijdens de repetities wordt er niet van plaats gewisseld.

 Iedereen neemt zijn eigen muziekstandaard/lessenaar mee. Lessenaars worden niet onderling 
uitgeleend. Heb je er geen, dan verzoeken wij je er een aan te schaffen.

 Bladmuziek zal op verantwoorde wijze worden uitgedeeld en wordt niet onderling uitgeleend.

 Ook overige andere materialen/accessoires worden niet onderling uitgeleend.

 LET OP! Voor de opvang van condensvocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van 
een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Instrumenten worden 
ontdaan van condensvocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte 
waar condensvocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht 
opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis 
genomen en gereinigd. Ben je jouw eigen doek vergeten dan moeten we je verzoeken om dit 
alsnog thuis op te halen.



Algemene hygiëne richtlijnen:

 Lid blijft thuis als een van de volgende (ook milde) symptomen zich voordoen: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts.

 Lid blijft thuis als iemand in zijn/haar huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 

iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag er weer deel worden genomen 

aan de repetitie.

 Lid blijft thuis als iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 

dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 

dagen na het laatste contact.

 We schudden geen handen en hoesten in onze elleboog.


