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Perspectief op zingen zonder 1,5 meter afstand vanaf 20 september
Zingen zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen, kan misschien weer vanaf 20
september 2021. Het kabinet hoopt dat er op die dag voor de hele samenleving een
streep kan door de afstandsregel. Premier Rutte en minister De Jonge maakten dat
bekend tijdens de persconferentie van 13 augustus j.l.
Of dit perspectief ook echt werkelijkheid wordt, hangt af van de druk op de zorg, de
vaccinatiegraad en de ontwikkeling van het aantal besmettingen. Op 17 september neemt
het kabinet hierover een besluit. Koornetwerk Nederland adviseert amateurkoren om in ieder
geval tot 20 september het huidige Protocol en aanvullende richtlijnen voor de
koorsector te blijven gebruiken.
Sinds 26 juni mogen amateurkoren binnen repeteren (buiten zingen mocht al eerder) mits ze
de 1,5 meter afstand in acht nemen en het hierboven genoemde protocol hanteren. Er
mogen zoveel mensen in de ruimte als die 1,5 meter onderlinge afstand toelaat. Maar een
aantal koren vindt zingen op 1,5 meter afstand lastig of onmogelijk. Mogelijk komt er op 20
september dus een einde aan de afstandsregel.
Het kabinet herhaalde ook tijdens deze persconferentie dat het geen onderscheid wil maken
tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Daardoor bestaat er onduidelijkheid over
ethisch-juridische kwesties, zoals de case van een dansleraar die cursisten alleen toe wil
laten als ze volledig gevaccineerd zijn. Daarover liet premier Rutte eerder weten dat het aan
de rechter is om te beslissen of dat mag.
Overigens streeft het kabinet ernaar om vanaf 1 november alle coronamaatregelen te laten
vervallen.

De meest gestelde vragen over corona
1. Mag mijn amateurkoor repeteren?
Per 26 juni 2021 is het advies om niet samen te zingen, ingetrokken. Voor kunst- en
cultuurbeoefening geldt dat 100% van de capaciteit in de betreffende binnenruimte
gebruikt mag worden, mits de 1,5 meter afstand bewaard kan blijven. Registratie en
gezondheidscheck zijn verplicht. Hanteer wel het Protocol en aanvullende
richtlijnen koorsector en volg onze berichtgeving in Corona Actueel.
2. Is publiek toegestaan?
Ja, publiek is toegestaan. Ook hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter
afstand gebruikt worden. De amateurkunstbeoefenaars zijn hier niet van
uitgezonderd. Professionele beoefenaars en personeel tellen echter niet mee bij het
publiek. Op het moment dat een amateurgroep echter in een theater optreedt als
onderdeel van de reguliere exploitatie en het dus niet gaat om publiek bij de lessen,
geldt dat onderscheid weer wel.

3. Mijn koor wil een uitvoering geven. Mogen we het publiek om een
coronatoegangsbewijs vragen via de CoronaCheck-app, zodat de 1,5 meter
afstand losgelaten mag worden?
Ja, de app mag gebruikt worden om een coronatoegangsbewijs te laten zien (een
bewijs van volledige vaccinatie, een negatief testbewijs of een herstelbewijs). In dat
geval mag de 1,5 meter afstand in het publiek worden losgelaten. Let er wel op dat
de zaalcapaciteit slechts tot maximaal 2/3e gebruikt mag worden. Bij een
buitenconcert geldt een maximum van 750 bezoekers of maximaal 2/3e van de
capaciteit. Een vaste zitplaats voor de bezoekers is verplicht (zowel binnen als
buiten).
Wie niet gebruikmaakt van coronatoegangsbewijzen, moet de 1,5 meter afstand in
het publiek wel handhaven. Dat komt doorgaans neer op een gebruik van ongeveer
1/3 van de capaciteit (zowel binnen als buiten). En ook dan zijn vaste zitplaatsen
voor de bezoekers verplicht.
Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-evenementen
Voor het scannen van coronatoegangsbewijzen, is er de app Scanner voor
CoronaCheck (Android) (Apple). De informatie die getoond wordt na de scan, moet
dan vergeleken worden met een geldig identiteitsbewijs. Als die overeenkomt, krijgt
de bezoeker toegang tot de uitvoering.
Daarnaast vragen we amateurkoren om het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de
koorsector zoveel mogelijk te blijven gebruiken voor repetities en uitvoeringen.
Tip: informeer het publiek (bijvoorbeeld bij de kaartverkoop) goed dat een
coronatoegangsbewijs gevraagd wordt. Er is een uitgebreide communicatietoolkit
beschikbaar om het publiek hierover te informeren. Die is hier te downloaden via
WeTransfer.
4. Is het raadzaam om de CoronaCheck-app te gebruiken voor de toelating van
koorleden tot repetities?
Koornetwerk Nederland raadt dat voorlopig nog af. Dat kan leiden tot een tweedeling
in het koor met pijnlijke, lastige verhoudingen tot gevolg. Het is een gevoelig
onderwerp dat bij elk koor weer andere emoties oproept. Daarom kunnen we hier
helaas geen dichtgetimmerd advies over geven, anders dan de goede raad om
vooral met elkaar in gesprek te blijven en elkaars standpunten zoveel mogelijk te
respecteren. Het kabinet streeft ernaar om alle coronamaatregelen per 1 november
2021 te laten vervallen. Wellicht is het een goed idee om afspraken met elkaar te
maken totdat die stip op de horizon bereikt is.
5. Wat kunnen we doen aan de ventilatie in onze repetitieruimte?

Het ziet ernaar uit dat ventilatie een belangrijk aspect wordt voor û letterlijk û een
goed zangklimaat in de repetitieruimte. Ook een CO2-meter kan een handig
hulpmiddel zijn om na te gaan of een ruimte æschoonÆ is. ZoÆn apparaat meet
weliswaar niet de aanwezigheid van een virus, maar geeft wel het CO2-gehalte in de
lucht aan. Als dat laag is, is de kans klein dat zich een virus in de lucht bevindt. Lees
hier het artikel dat we eerder over dit onderwerp publiceerden. Kijk ook naar de
meest recente informatie van het RIVM over luchten en
ventileren: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.

bron KoornetwerkNederland

