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Onderstaand staan regels die gelden voor muzikanten, dirigenten, ouders/verzorgers en 

ieder ander die een relatie met het HOV heeft. Orkestsamenstelling en repetitietijden kunnen 

afwijkend zijn, o.b.v. beschikbare ruimte en om te zorgen voor voldoende (schoonmaaktijd)  

tussen twee orkesten.  

Voor het G-orkest geldt een apart protocol. 

 

Vooraf 

 Handen wassen kan met water en zeep of met desinfecterende gel; 

 Voor het opzetten en opruimen van slagwerk en stoelen komt per orkest/repetitie een 

rooster. Er is op elk moment 1 volwassene aanspreekpunt voor zowel leden, dirigent als 

Cultuur 19. Deze is herkenbaar aan een vestje en ziet toe op juiste toepassing van het 

protocol. 

 HOV stelt desinfectie/schoonmaakmiddel en/of -doekjes ter beschikking voor onder 

andere stoelen, slagwerk en laptop/printer en handschoenen voor het klaarzetten en 

opruimen van slagwerk en stoelen; 

 Ventilatie van de repetitieruimte gebeurt via het luchtbehandelingssysteem. De 

repetitieruimte wordt tussen en na de repetities geventileerd. 

 Het samen komen en musiceren is onder dit protocol anders dan voorheen. Wees aardig 

en respectvol naar elkaar en geef elkaar de ruimte om hieraan te wennen.  

 Als je vragen hebt, onzeker bent of je onveilig voelt, bespreek dit met het bestuur 

(spreek een bestuurslid aan of mail naar secretaris@harmonieorkestvleuten.nl).  

 Het is belangrijk dat iedereen zich aan de hier beschreven regels houdt. Alleen onder die 

voorwaarde hebben we namelijk toestemming om muziek te mogen maken. Als je je hier 

niet aan houdt, krijg je een waarschuwing. Bij een volgende keer kan het zijn dat je één 

of meer weken niet naar de repetie of naar een andere HOV-actviteit mag komen; 

 

Voor iedereen 

1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

2. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: (neus)verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Laat je testen en blijf thuis 

tot je de testuitslag hebt. 

a. Is de test negatief, dan mag je weer naar buiten en naar HOV-activiteiten;  

b. Is de test positief, volg dan de voorgeschreven thuisisolatieperiode. We 

vragen je het bij HOV te melden als je positief getest bent.  

3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 

naar buiten en weer aan HOV activiteiten deelnemen; 

4. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

en houdt de voorgeschreven thuisisolatieperiode aan.  

5. Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met 

iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de HOV-activiteit klachten ontstaan zoals: 

(neus)verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

7. Houd je aan de afstandsregels vanuit de overheid die bij jouw leeftijd horen; 
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8. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

9. Ga voordat je naar de repetitie of andere HOV activiteit vertrekt, thuis naar het toilet. 

Reinig je instrument regelmatig, bij voorkeur thuis voor en na gebruik. Het doel is om 

het nog aanwezige vocht/condens zoveel mogelijk te verwijderen uit het instrument;  

10. Schud geen handen;  

11. Kom niet eerder dan tien minuten voor de HOV activiteit aan op de locatie, wacht 

buiten bij de nooduitgang van de theaterzaal (evt bij slecht weer in de ‘lege’ zaal op 

aanwijzing van de coordinator) tot je een seintje krijgt dat je naar binnen mag. Ga na 

afloop direct naar huis; 

12. Ouders of anderen kunnen niet mee de foyer van de Cultuurcampus in om bijv. te 

helpen met spullen uitpakken maar en blijven niet kijken bij de repetities of andere 

activiteiten; 

13. Volg in en om de Cultuurcampus de aanwijzingen van Cultuur 19. Zij vragen een 

mondkapje te dragen wanneer je in de gang loopt, bijv. bij op- en afbouw. Er kan in 

geval van nood gebruik worden gemaakt van het toilet.  

14. Kom binnen door de nooduitgang normale hoofdingang. Was je handen met 

desinfecterende handgel (bij deur aanwezig). Gebruik de rechterdeur van de 

theaterzaal om naar binnen te gaan. Vertek na de repetitie door de nooduitgang 

achter in de theaterzaal. 

 

Voor muzikanten 

1. Meld je – als je niet naar de repetitie komt – op de gebruikelijke wijze tijdig af. 

2. Zet het slagwerk en stoelen met zo min mogelijk mensen op (volgens rooster). De 

stoelen moeten van hart tot hart aan alle kanten 1,5 meter uit elkaar staan, bij 

fluitisten 2 meter. We streven ernaar dit op de vloer aan te geven. Zorg dat je steeds 

je handen wast/ontsmet voordat je spullen op- of afbouwt of schoonmaakt. 

3. Iedereen gebruikt zijn eigen instrument (eigen of beschikbaar gesteld door de 

vereniging) en eigen lessenaar. Er wordt niet gespeeld op het instrument van een 

ander en ook lessenaars en bladmuziek worden niet uitgeleend. Dit geldt niet voor 

het slagwerk. Eigen dempers morgen worden gebruikt, voorlopig wordt geen gebruik 

gemaakt van de gezamenlijke HOV-dempers; 

4. Voor slagwerkers: Probeer tijdens een repetitie zo veel mogelijk met je eigen stokken 

te spelen. Probeer zoveel mogelijk een hele repetitie op dezelfde slagwerk 

instrumenten te spelen. Als je op een instrument gaat spelen waar net iemand 

anders op gespeeld heeft, ontsmet dan eerst de delen die je aanraakt. Dat geldt ook 

na afloop van de repetitie, ontsmet dan de delen die je aan hebt geraakt;  

5. Condens uit je instrument vang je op in een eigen doek die je op de grond legt en na 

afloop weer mee naar huis neemt om schoon te maken. Eventueel op de v loer 

gevallen druppels ,veeg je met deze doek weg aan het einde van de repetitie;  

6. Bladmuziek wordt niet (meer) ter plekke uitgedeeld. Ieder lid krijgt dit vooraf gemaild 

en moet het zelf geprint meenemen. Mocht er bij uitzondering fysiek bladmuziek 

worden uitgedeeld, dan moet diegene vooraf de handen hebben ontsmet;  

7. Kom maximaal tien minuten voor de repetitie aan en wacht buiten bij de nooduitgang 

van de theaterzaal (evt bij slecht weer in de ‘lege’ zaal op aanwijzing van de 

coordinator) tot je een seintje krijgt naar binnen mag. Volg de routes die Cultuur19 

heeft aangegeven. Er gaan geen ouders/begeleiders mee naar binnen. Ga op je 
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stoel zitten en pak daar je instrument uit. Je koffer zet je onder of naast je stoel, je jas 

hang je over je stoel. Grote koffers zet je aan de zijkant in de theaterzaal.  

8. Tijdens en buiten de repetitie houdt iedereen vanaf 18 jaar 1,5 meter (en in het geval 

van fluitisten bij de repetitie, 2 meter) afstand tot elkaar. Jeugd tot 18 jaar hoeft 

tijdens en buiten de repetitie onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen.  

9. Repeteert je orkest langer dan een uur, dan is er – net als voorheen - tussendoor 

een pauze. Bij de pauze verlaat je de zaal via de aangegeven route, houd je 1,5 

meter afstand en na afloop was je opnieuw je handen. Tijdens de pauze wordt de 

ruimte via buitenlucht geventileerd;  

10. Ruim na de repetitie zo snel mogelijk je instrument op, en ga direct naar huis. Volg 

de aangegeven looproutes (in theaterzaal uitgang via nooddeur). Het volgende 

orkest mag pas naar binnen als dat gezegd wordt door de orkestouder /-begeleider of 

dirigent. Speel je in twee orkesten en wil je even de zaal uit tussen de repetities? 

Volg dan de aangegeven looproutes; 

11. Tussen twee orkesten door worden de stoelen schoongemaakt (volgens rooster);  

12. De laatste bespeler per slagwerkinstrument ontsmet de delen die met spelen zijn 

aangeraakt Na de repetitie van het laatste orkest van de avond wordt het slagwerk 

en de stoelen opgeruimd volgens rooster. Zorg dat je vooraf je handen wast/ontsmet. 

13. Pak zo snel mogelijk je instrument in, neem je spullen mee en ga naar huis.  

 

Voor de dirigenten 

1. Houdt 2 meter afstand tot de eerste muzikanten en 1,5 meter afstand van de andere 

aanwezigen; 

2. Ontsmet de dirigentenlessenaar als je klaar bent met dirigeren als er na jou nog een 

orkest komt repeteren.  

 

Voor de orkestouders 

1. De laptop/printer wordt alleen door de orkestouder bediend. Ontsmet het 

toetsenbord, muis en andere delen die je aanraakt voor en na gebruik. Zorg dat je 

vooraf je handen wast/ontsmet;  

2. Bladmuziek wordt niet meer tijdens de repetitie uitgedeeld. Regel dat de muziek op 

tijd naar de leden gemaild wordt. Gebruik de laptop/printer dus alleen als het echt 

noodzakelijk is. Als je bladmuziek uitdeelt, was/ontsmet dan vooraf je handen;  

3. Zorg dat je de looproutes kent, zodat je orkestleden hier ook op kunt wijzen; 

 

Voor ouders/verzorgers 

1. Informeer je kinderen over de algemene hygiëneregels en zorg dat ze altijd de 

aanwijzingen van de orkestouders, dirigent, bestuursleden of andere vrijwilligers 

opvolgen; 

2. Zorg dat je kind zoveel mogelijk zelf zijn/haar instrument en lessenaar in elkaar kan 

zetten en uit elkaar kan halen. Zorg dat je kind alles bij zich heeft om mee te kunnen 

doen aan de repeititie; 

3. Je kunt als ouder/verzorger nietslechts kort mee naar binnen in de foyer, alleen als je 

kind hulp nodig heeft bij het klaarzetten van zijn/haar spullen of instrument ; 

4. Haal je kind op de afgesproken tijd af. Zorg dat je routering van in- en uitgang kent.  

 


