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Beste koorleden, 
  
Onder normale omstandigheden zouden we in de startblokken hebben gestaan voor onze mooie 
traditie op Koningsdag. Het coronavirus heeft hier ook roet in het eten gegooid. Het zij zo. Laten 
we hopen dat de altijd zo hoopvolle paastijd ook versoepeling van de maatregelen gaat bieden. 
Met hopelijk een eerste optreden in die prachtige, ons zo dierbare oude Kerk in juni. 
Maak het goed. 
  
Zalig Pasen! 
  

Maarten-Jan 

 
 
Hervatting repetities in Coronatijd  
 
Op dit moment is herstart van de repetities in de vertrouwde omgeving van Ons Huis nog steeds niet te 
voorspellen. 
 We hopen een tijdelijk alternatief te vinden in een digitale klas computerprogramma, dat zowel op de 
smartphone of pc/laptop/notebook te zien en te horen is.  Er zijn 3 mogelijk geschikte programma’s naar 
voren gekomen te weten Zoom, Wickr pro, Jitsi Meet 
VRAAG: 

• Wie van jullie heeft goede ervaring met zo’n programma’s.  

• Wie wil deelnemen  aan een proefsessie om ervaring op te doen met een van deze programma’s? 
Graag reactie naar: secretaris@enkamannenkoorede.nl 
 
TIP 
Kees van Rheenen gaf de volgende waardevolle tip: maak een Whatsapp EME groep. 
We hebben nog niet van alle koorleden een 06 nummer (zie bijlage telefoonnummers) 
Als je een 06 nummer hebt dat nog niet op lijst staat, geef dat s.v.p. door via een E- mail naar 
secretaris@enkamannenkoorede.nl  Alvast bedankt. 
 
Start EME Whatsappgroep 
10 of 11 april ontvangen jullie een uitnodiging om deel te nemen aan de EME kooleden WhatsApp groep. 
Verzoek aan de 1e tenoren om als eerste ervaringen met deze quarantainetijd en mogelijke tips via de 
WhatsApp groep door te geven. Kunnen natuurlijk ook vragen zijn om ondersteuning bij een activiteit, 
gebruik computerprogramma etc.  
 
Ziekmelding 
Deze week nog geen meldingen. Hopelijk heeft het virus bij onze koorleden nog niet toegeslagen. Laten we 
hopen dat dit zo blijft. 
Meld je bij ziekte zoals gebruikelijk af bij je contactpersoon. In plaats van de mondelinge mededelingen op 
de repetitieavond ontvangen jullie deze mededelingen voorlopig via de nieuwsbrief zodat de mede 
koorleden kunnen reageren. 
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Tips voor culturele vitaminen 
Via de onvolprezen  EFZO ontvingen we een aantal tips van het Cultuurfonds 
Ede om via de computer etc. te genieten van het grote aanbod aan culturele 
uitzendingen die het aan huis gebonden leven veraangenamen; 

• Cultura heeft een digitaal aanbod gerealiseerd. Hier de 

verschillende mogelijkheden:  

• Educatie - Cultura TV: Als je de deur niet uit kan, dan zullen de 

kinderen waarschijnlijk wat meer gebruik maken van 

schermpjes. Bij Cultura TV krijgen kinderen opdrachten om 

digitaal én niet digitaal te programmeren, knutselen, lezen, 

schrijven, muziek te maken en nog veel meer. Daarnaast 

worden een groot deel van onze lessen nu digitaal aangeboden. 

https://www.cultura-ede.nl/ook-in-cultura/cultura-tv.aspx 

• Theater - Podium van belofte: Omdat je bij ons nu even geen 

live theater kunt bezoeken, delen we de komende tijd 

inspirerende en leuke dingen van en over artiesten die binnenkort wél weer bij ons te zien 

zijn! https://www.cultura-ede.nl/theater/informatie/theater---podium-van-belofte.aspx  

• Bibliotheek – Digitaal lezen en Bieb2Go: Juist nu wil je graag lezen! Gelukkig kunnen we je 

daarbij nog steeds van dienst zijn. Via de online bibliotheek kun e-books lezen. Of probeer 

eens een luisterboek: die kun je beluisteren via de app LuisterBieb. Lees hier alles over 

digitaal lezen. Wil je liever een echt boek lezen? We hebben een boeken bezorgservice in 

Ede. Nu Cultura dicht is, springen onze medewerkers op de fiets om boeken bij jou te 

bezorgen. Kijk hiervoor op www.cultura-ede.nl/bieb2go. 

• MOMO Theaterwerkplaats maakt samen met en voor haar deelnemers filmpjes e.d. Op hun 

eigen YouTube-kanaal kun je deze bekijken: https://youtu.be/ZX0dQC4bSpA of via de website: 

www.momotheaterwerkplaats.nl 

• Boosting Art Work, het open jongeren atelier van Cultura, organiseert elke week een creatieve 

open online challenge met verschillende thema’s , waar iedereen aan mee kan doen. Stuur je 

werk voor vrijdag 17 uur naar boostingartwork@hotmail.com en dan posten zij het op hun 

socials, zie o.a. https://www.facebook.com/boostingartwork/ 

• Vele concertzalen en theaters streamen vrijwel dagelijks concerten en voorstellingen via hun 

Facebookpagina’s of YouTube-kanalen. Check bijvoorbeeld Tivoli Vredenburg, 

https://www.tivolivredenburg.nl/live/, of Nationale Opera & Ballet, 
https://www.operaballet.nl/online.  

• Via https://artsandculture.google.com/ vind je wereldwijd prachtige voorstellingen, 

rondleidingen, verhalen, culturele activiteiten enzovoort. Echt de moeite waard om eens rustig 

voor te gaan zitten en doorheen te bladeren! 

• PEK heeft een Facebook-pagina geopend PEK-leden hun werk over de 1,5-meter-maatschappij 

tonen: https://www.facebook.com/PEK_talk-107752814200460/.  

• Tenslotte zendt het Concertgebouw elke woensdag Empty Concertgebouw Sessions live uit. 

Maar ook de Matthäeus-Passion van Bach door het Concertgebouworkest kun je vanuit je eigen 

huis bekijken, mooie Goede Vrijdag-activiteit! Je vindt de info over beide hier: 

https://www.concertgebouw.nl/ontdek.  

• In Ede – het reguliere Pop-Up festival gaat begin juni niet door, maar organisator Arno Setz 

heeft een corona-versie gemaakt. Dagelijks een pop-up optreden voor mensen die dat nodig 

hebben. Wil je zelf optreden of een optreden voor iemand aanvragen, dan vind je hier meer 

informatie: http://www.popupfestival.nl/popupfestival-ede/popup-festival-in-juni-wordt-popup-

in-corona-tijden/.  

• Tussen Kunst en Quarantaine: een Instagram-account waar je zelf je nagemaakte favoriete 

kunstwerk kunt plaatsen of die van anderen kunt bekijken. 

• Nu.nl houdt een blog bij met digitale culturele initiatieven, van live concerten tot voorlees-

sessies, alles is er te vinden. Hier bijvoorbeeld het virtuele aanbod van musea tijdens de 

coronacrisis https://www.nu.nl/cultuur-overig/6039808/overzicht-virtueel-aanbod-van-musea-

tijdens-coronacrisis.html.  

• En hier een link naar virtuele tours door 12 wereldberoemde musea, als Guggenheim New York 

en Musée d’Orsay Parijs: https://hellogiggles.com/news/museums-with-virtual-tours/.  

• De IDFA heeft ruim 300 films online gezet, bij Cinetree kun je ze met de code samenthuis 

allemaal bekijken.  

• Tenslotte presenteren Veertien Europese concertzalen samen gratis concertstreams op 

Facebook.  

  

https://www.cultura-ede.nl/ook-in-cultura/cultura-tv.aspx
https://www.cultura-ede.nl/theater/informatie/theater---podium-van-belofte.aspx
https://www.cultura-ede.nl/de-bibliotheek/digitaal-lezen.aspx
https://www.cultura-ede.nl/bieb2go.aspx
https://youtu.be/ZX0dQC4bSpA
http://www.momotheaterwerkplaats.nl/
mailto:boostingartwork@hotmail.com
https://www.facebook.com/boostingartwork/
https://www.tivolivredenburg.nl/live/
https://www.operaballet.nl/online
https://artsandculture.google.com/
https://www.facebook.com/PEK_talk-107752814200460/
https://www.concertgebouw.nl/ontdek
http://www.popupfestival.nl/popupfestival-ede/popup-festival-in-juni-wordt-popup-in-corona-tijden/
http://www.popupfestival.nl/popupfestival-ede/popup-festival-in-juni-wordt-popup-in-corona-tijden/
https://maakveenendaal.us20.list-manage.com/track/click?u=4144504dde2c0dde72502c935&id=312adae36b&e=d943de74bd
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6039808/overzicht-virtueel-aanbod-van-musea-tijdens-coronacrisis.html
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6039808/overzicht-virtueel-aanbod-van-musea-tijdens-coronacrisis.html
https://hellogiggles.com/news/museums-with-virtual-tours/
https://maakveenendaal.us20.list-manage.com/track/click?u=4144504dde2c0dde72502c935&id=75dd138bea&e=d943de74bd
https://maakveenendaal.us20.list-manage.com/track/click?u=4144504dde2c0dde72502c935&id=01a88632bc&e=d943de74bd
https://maakveenendaal.us20.list-manage.com/track/click?u=4144504dde2c0dde72502c935&id=604814b69c&e=d943de74bd

