
CORONAVIRUS – Advies repetities 
  
Aan de leden van de KCZB 

Beste koorzangers en bestuursleden van de KCZB 

Na de laatste persconferentie van onze premier Rutte lijkt het erop dat de maatregelen 

rondom de coronacrisis versoepeld worden. Maar betekent dat ook dat we weer mogen 

repeteren met onze koren? De laatste tijd bereiken ons veel vragen van leden hierover. 
  
Het bestuur van de KCZB geeft koren het advies niet voor 1 september 2020 

te beginnen met repeteren. 
  
Er is in de koorwereld veel discussie over het effect van veel mensen in een ruimte. 
Wij krijgen ook berichten dat er verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland, 
worden gedaan over de invloed van zogenaamde aerosolen, de vochtdeeltjes die 

rondgaan in de lucht als je sport, zingt en krachtig spreekt. 
  
Ervaring leert dat het koorseizoen in Nederland sowieso in juni al op een eind loopt 
en dat koren dan pas weer eind augustus begin september beginnen. Voor de 

veiligheid van u en uw leden is het beter nu nog geen risico’s te nemen. We zullen 

moeten accepteren dat het koorseizoen voorbij is. 
  
Intussen werken we, onder aanvoering van Koornetwerk Nederland, als korenbonden 

aan een protocol waarmee we bij repetities en uitvoeringen kunnen werken. Zo’n 

protocol zal algemeen zijn omdat de diversiteit van koren en van locaties waar koren 

repeteren, enorm groot is. We hopen u eind van deze maand, begin juni daarover 
meer te kunnen melden. 
  
Als KCZB willen we u intussen zo goed mogelijk op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen. Op onze website vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en 

een overzicht van onze nieuwsbrieven. Wij verzoeken u die nieuwsbrieven ook zoveel 
mogelijk door te sturen naar uw leden. 
  
Wij wensen u en uw leden een goede gezondheid en een goede zomer toe. 
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