
Protocol Repetities L’Aventure Musicale 
 

We houden ons aan de algemene maatregelen van het RIVM en het door de KNMO 

opgestelde protocol voor amateurblaasorkesten. De KNMO is de bond voor 

muziekverenigingen waarvan onze vereniging lid is.   

 

Algemene RIVM-maatregelen 

De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn: 

 Was vaak je handen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

 Schud geen handen. 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 

Algemene maatregelen i.v.m. repetities 

 Muzikanten die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkoudheidsklachten, 

zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius of hoofdpijn) 

blijven thuis. 

 Als muzikanten huisgenoten hebben met koorts en/of benauwdheid blijven ze ook thuis. Als ze 24 uur lang 

klachtenvrij zijn, mogen ze naar de repetitie komen. 

 Muzikanten volgen de looproutes in De Symfonie zoals aangegeven en lopen direct door naar het Atrium.  

 Muzikanten zitten minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd.; fluiten houden 2 meter onderlinge afstand. 

 Muzikanten hebben een vaste zitplaats in de repetitieruimte (herkenbaar aan de kaartjes op de stoelen).  

 Muzikanten pakken hun instrumenten uit op of bij hun zitplaats en zetten de muziekkoffers onder hun stoel of 

er naast. Jassen kunnen om de stoel gehangen worden. 

 Deel geen instrumenten/materiaal/muziek met anderen. 

 

Hygiëne instructies 

 Muzikanten desinfecteren hun handen bij binnenkomst van De Symfonie waar handgel aanwezig is. 

 Reinig je blaasinstrument en lessenaar regelmatig, bij voorkeur voor en na gebruik. Ook condenswater moet van 

tevoren thuis verwijderd worden. 

 Muzikanten nemen gebruiken de doekjes die worden uitgedeeld of een eigen doek om condenswater tijdens de 

repetitie op te vangen.  

 Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat op de grond komt, wordt door de muzikant zelf 

schoongemaakte, net als het eigen muziekinstrument, instrumentenstandaard en lessenaar. 

 Stoelen kunnen na afloop van de repetitie blijven staan en worden door de corona-coördinatoren gereinigd en 

opgeruimd. Hiervoor worden muzikanten aangewezen zij dragen handschoenen bij het opruimen. 

 Muzikanten raken onderling hun instrumenten en lessenaars niet aan. 

 Thuis wast iedereen zijn eigen doekje en neemt het de volgende repetitie weer mee. 

Luchtcirculatie 

 Het Atrium heeft luchtventilatie die voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. 

 In overleg met de beheerder kan de voordeur van het Atrium open gezet worden. 

 

Tot slot 

 Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze situatie. Geef elkaar de ruimte. 

 Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur. 
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