
Beste SU'er, 
 
zoals aangekondigd gaan we a.s. zaterdag (26 september) weer tutti repeteren! 
Deze tuttirepetitie zal plaatsvinden in de Elsenhof van 18:00u tot 20:30u. 
 
Met de huidige coronaregels in onze regio zijn (maximaal) 100 personen in één 
ruimte toegestaan. Na wat meten en tekenen blijkt dat wij het gehele orkest met 
inachtneming van de afstandsregels (1.5 meter voor blazers, fluiten 2 meter) 
kunnen plaatsen in de grote zaal van de Elsenhof. Ook is onlangs een rook- cq. ventilatietest in de Elsenhof 
uitgevoerd en deze is voldoende gebleken.  
 
Wij achten het dan ook veilig genoeg om dit te kunnen gaan doen, mits wij met z'n allen ons best doen dit op een 
gestructureerde en veilige manier te laten verlopen. 
We hebben daarvoor een aantal aanvullende regels en werkwijzen opgesteld.  
Lees deze mail dus goed door! 
 

1. Aangepaste opstelling 
We zullen moeten gaan zitten in een aangepaste opstelling met rechtere rijen in plaats van de reguliere ronde 
opstelling. Deze opstelling vind je in de bijlage. Bekijk deze goed en onthoud wat jouw plaats is (of print hem 
desgewenst uit en neem deze mee). 
 

2. Opgesplitste entree in 3 groepen 
We zullen gaan werken met 3 ingangen om zo het contact tussen eenieder zo laag mogelijk te houden en te 
voorkomen dat er een rij ontstaat bij één ingang. 
In de opstelling is tevens aangegeven bij welke ingang jij verwacht wordt: 
Ingang 1 (Hoofdingang): 
   Bastuba's, contrabas, celli, saxen, fluiten (totaal 27 personen) 
Ingang 2 (Nooduitgang aan de voorzijde): 
   Klarinetten, basklarinetten, fagot, hobo, dirigent (totaal 21 personen) 
Ingang 3 (Nooduitgang aan de achterzijde nabij het slagwerkhok): 
   Trompetten, hoorns, euphoniums, slagwerk (totaal 24 personen) 
 
Zorg ervoor dat je weet bij welke ingang jij verwacht wordt. We vragen je om niet te vroeg maar zeker ook niet te 
laat naar de Elsenhof te komen. Specifieker: tussen 17:35 en 17:55. 
Bij elke ingang zal je gevraagd worden je handen te ontsmetten en te bevestigen dat je géén coronagerelateerde 
klachten hebt. Zodra je binnen bent loop je direct naar je plek. 
Ondanks deze gesplitste entree verwachten we dat de 1.5 meter afstand niet continu gewaarborgd kan worden. 
Wij raden je daarom ook aan om een mondkapje te dragen totdat iedereen op zijn/haar plek zit. Een mondkapje 
dien je zelf mee te nemen. 
 

3. Pauze in lopend buffetvorm 
De pauze zal plaatsvinden van 19:00 tot 19:30 en zal gehouden worden in lopend buffetvorm, zeg maar net 
zoals het halen van de communie in de kerk. Om dit in goede banen te leiden zal het orkestmanagement 
aangeven welke rij/sectie mag opstaan.  Tot die tijd blijf je op je stoel zitten. 
Als je aan de beurt bent loop je in volgorde langs de bar waar een drankje gehaald kan worden. Vervolgens loop 
je door de hoofdingang naar buiten en via de nooduitgang weer terug naar je plek alwaar je zittend je 
consumptie nuttigt. 



Let op dat je ook tijdens de pauze 1.5 meter afstand houdt. 
Je kopje of glas zet je onder je stoel neer en deze laat je daar staan. Na afloop van de repetitie zal iemand van SU 
of de Elsenhof alle vaat verzamelen. 
 

4. Muzikaal programma 
Voor de tuttibezetting hebben we een ander muzikaal programma: 
1. Puenteáreas – R. Souttullo  
2. Slavische mars – P.I. Tsjaikovski 
3. Armenian Dances – A. Reed 
 
De eerste twee stukken staan inmiddels op Dropbox, de laatste volgt spoedig. Zorg ervoor dat je deze stukken 
uitprint en meeneemt of op je iPad zet. 
 

5. Standaardregels 
Uiteraard blijven de standaardregels van toepassing: 

● Je blijft thuis als jij of iemand in je huishouden één of meerdere coronagerelateerde klachten heeft 
(verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk); 

● Je blijft 10 dagen thuis als jij of iemand in je huishouden positief getest is op covid-19; 
● Je komt niet te vroeg naar de Elsenhof; 
● Bij binnenkomst zal de coronaverantwoordelijke je vragen te bevestigen dat je geen coronaklachten 

hebt en je naam noteren; 
● Je ontsmet je handen bij binnenkomst, en loopt rechtstreeks naar je plek; 
● Je houdt 1.5 meter afstand van anderen; 
● Je bewaart je koffer en tas bij je stoel; 
● Je gebruikt een grote handdoek met daaronder een plastic zak voor het opvangen van condenswater uit 

je instrument; 
● Je maakt alleen gebruik van het toilet als je echt moet, en je maakt na gebruik het toilet en de ruimte 

goed schoon; 
● Je gaat na afloop zo snel mogelijk naar huis óf je verplaatst je naar de kleine zaal voor deelname aan de 

"derde helft"; 
● In de "derde helft" neem je plaats op de vooraf neergezette stoelen, je verplaatst deze niet en je blijft 

zitten; 
● Je volgt te allen tijde eventuele aanvullende instructies van het bestuur, orkestmanagement of 

personeel De Elsenhof op. 

Wij rekenen op ieders inzet om deze regels en werkwijzen te volgen zodat wij met zijn allen een veilige avond 
kunnen repeteren met elkaar. 
Uiteraard is dit alles nog onder voorbehoud van de ontwikkelingen de komende week. Het kan dus zijn dat wij 
op het laatste moment nog beslissen dit plan af te blazen! Wij gaan uit van jullie begrip hiervoor. 
 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met Bart van Raaij 
(06-13394876 of info@semperunitas.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
namens bestuur en orkestmanagement SU, 
Bart van Raaij 


