Shantykoren en Corona 3
5 juni 2020.
Beste Shanty vrienden,
Nu we weer wat verder in de tijd zijn en er wat lichtpunten aan de horizon komen en
er al veel versoepelingen zijn doorgevoerd ten opzichte van onze “ intelligente
lockdown” krijgen we veel vragen van koren wat de visie is van het bestuur van
ShantyNederland.
Ook wij als bestuur konden gezien de versoepelingen per 1juni j.l. en de mogelijkheid
om voor culturele activiteiten met niet meer dan 30 personen samen te zijn, weer
eens lijfelijk vergaderen.
Dat vinden wij toch weer beter dan een video conference en het was fijn haast al
onze bestuursleden weer gezond in de ogen te kunnen kijken.
Op dit moment misten we alleen ons bestuurslid Mindert Drenth bij onze vergadering,
maar hopen dat hij snel weer van de partij kan zijn.
We hebben de volgende vraag als bestuur bekeken;
Kunnen onze amateurkoren weer: Beginnen of niet beginnen.
Wij als bestuur van ShantyNederland kunnen hier geen kort antwoord op geven.
De overheidscommunicatie via het RIVM is hier nog niet eenduidig over.
Verder lopen ook de meningen van onze koorbesturen en de visie van sommige
dirigenten erg uiteen.
Samen zingen met niet meer dan 30 personen is dan weliswaar per 1 juni j.l. niet
meer verboden, maar het RIVM adviseert de amateurkoren deze activiteiten nog niet
te hervatten in afwachting van nader onderzoek.
Let op, ook het RIVM zegt adviseert en zegt niet expliciet het niet te doen.
Dit heeft natuurlijk te maken met de vele vraagtekens die er nog zijn over de
mogelijke verspreiding risico’s van het virus.
In het buitenland en nu ook in Nederland zijn er onderzoeken gaande over het
verspreiden van aerosolen (vochtdruppeltjes) tijdens het zingen.
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Voor de professionele koorsector zijn al protocollen gemaakt om te kunnen
herstarten.
U zult begrijpen dat wij als bestuur van ShantyNederland geen eenduidig advies
kunnen geven voor onze totale sector.
Bij onze ShantyNederland korenbond zijn veel diverse groepen en koren
aangesloten.
Er zijn shantygroepen van 4 personen, maar ook koren van 60 leden.
Dat maakt het geven van een bindend advies erg moeilijk en vraagt veel inventiviteit
van de besturen.
Zijn de oefenruimtes straks wel geschikt om veel close contact met elkaar te kunnen
vermijden, ook in de pauzes met een kop koffie of biertje aan de bar?
Het ministerie van OCW vraagt alle culturele en andere organisaties om hier goed
over na te denken wat er binnen de huidige regelgeving mogelijk is.
De adviezen van ShantyNederland zijn niet verplicht om op te volgen en zijn slechts
bedoeld als praatstuk voor de diverse koor besturen.
Elk koor heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en ook vrijheid binnen de door de
overheid gestelde richtlijnen.
Wij adviseren wel deze zorgvuldig te volgen en de adviezen van het RIVM en de
overheid op te volgen.
Bij het starten nu met kleine groepen vraagt het al een flinke binnenruimte als
oefenlocatie. De onderlinge afstand tussen zangers wordt voorlopig nog geadviseerd
op 3 meter tussen de zangers onderling.
Dat zal niet elk koor als handig, haalbaar of noodzakelijk oordelen. Toch is die ruimte
en tussen afstand in dit stadium nog nodig om geen onverantwoorde risico’s te
nemen. Wij hopen dat de onderzoekers in de komende tijd met hun onderzoek
uitslagen komen, zodat er meer duidelijkheid komt over het risico van virus
verspreiding tijdens het zingen.
Wellicht kunnen sommige kleine koren en groepen op deze manier al op deze manier
tot 1 september gecontroleerd beginnen.
Een gecontroleerde en kleinschalige opstart kan dus beginnen op basis van deze
duidelijke richtlijnen, gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid van de koren.
Dus naast algemeen geldende hygiëne maatregelen gaat het dus ook om voldoende
afstand tijdens het zingen, maar ook in de pauzes. Wellicht beperkte repetitietijden
en voldoende ruimte met goede ventilatie mogelijkheden.
En vooral geen koorleden toelaten die al milde klachten hebben als niezen, hoesten,
verkoudheid en lichte benauwdheid.
Laat ieder bestuur dus zelf kijken of aan al deze voorwaarden nu al in juni kan
worden voldaan.
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Blijf elkaar als koren en individuele koorleden onderling respecteren met diverse
visies. Zingen gaat over onderling respect en vooral vriendschap. Dus toon begrip
voor elkaar en elkaars visie.
Kom er als koor of groep samen uit.
Het bestuur van ShantyNederland zal een dezer dagen komen met een enquête
onder al onze aangesloten koren om te kijken welke impact het corona virus op onze
koren heeft gehad en hoe wij als koor sector zijn getroffen door het virus.
Verder heeft het bestuur van ShantyNederland besloten voorlopig nog geen plannen
te maken hoe we aan onze uitgestelde ALV vergadering invulling gaan of kunnen
gaan geven.
Ook maken wij voorlopig nog geen voorbereidingen om onze geluid- en
dirigentencursussen weer te laten herstarten.
Als bestuur van ShantyNederland zullen we jullie over al deze zaken op de hoogte
houden en wensen jullie veel wijsheid toe in het nemen van juiste beslissingen.
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