Utrecht, 19 mei 2021
Beste bestuurder en/of muzikant,
Naar aanleiding van een verwarrend bericht van OCW gistermiddag over nieuwe, mogelijke
versoepelingen die vandaag in zouden gaan hebben wij gisteren onze live-sessie op facebook
helaas uit moeten stellen. Echter is er gelukkig wel nieuws te melden: er mag vanaf vandaag
gerepeteerd worden met een onbeperkt aantal mensen in besloten locaties. Voor openbare
locaties geldt dit vooralsnog niet.
Openbare locaties binnen
Op openbare locaties binnen mag aan een individu of aan een tweetal muziekles worden
gegeven, maar mag er niet met meer dan twee personen gerepeteerd worden. Dit komt
doordat de versoepeling gericht is op individuele beoefening, bijvoorbeeld in je eentje naar
de fitness en dus ook in je eentje of tweetallen muziek maken. Hier geldt alleen een
uitzondering voor personen t/m 17 jaar, die mogen wel in een openbaar gebouw met
maximaal 30 personen repeteren.
Wij krijgen (zeer begrijpelijk) veel vragen waarom er dan een maximum van 30 mensen in
die ruimte mag zijn. Wij zijn in de huidige versoepeling gelijkgetrokken met de sportsector,
waar er dus in een grote gymzaal of sportschool maximaal 30 mensen gelijktijdig individueel
mogen sporten. Dit maximum aantal is gekopieerd naar onze sector. Zeer coulant, alleen
voor muziek maken natuurlijk niet heel nuttig.
In besloten locaties gelden dan andere regels. Indien uw gebouw aangemerkt is als een
besloten gebouw mag er hier gerepeteerd worden met een onbeperkt aantal personen.
Samenvattend zijn dit de maatregelen vanaf vandaag:


In besloten locaties binnen zou, volgens de informatie van het Ministerie van OCW,
kunst en cultuur in groepsverband met een onbeperkt aantal personen beoefend
mogen worden. Echter na additionele vragen hierover van meerdere partijen is er
over de groepsgrootte (30 of onbeperkt) nog geen definitief uitsluitsel gegeven. We
zullen daarover dan ook nog aanvullend berichten. Maar hier mag dus wél
gerepeteerd worden.
o Ondanks de discussie over de groepsgrootte gaan we ervan uit dat op lokaal
niveau verstandig en verantwoord wordt omgegaan met de
(on)mogelijkheden die de locaties bieden.

Los van het protocol vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de
ventilatievereisten van de locatie.


In openbare locaties binnen, mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is
exclusief personeel.
o Voor personen t/m 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband
(maximaal 30 personen) zijn toegestaan.
o Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening of in tweetallen
mag. Dit is exclusief docent.



Op openbare locaties in de buitenlucht mag wel gerepeteerd worden, met maximaal
30 personen. Er mag geen publiek bij zijn en dit moet ook voorkomen worden.



In de eigen woning is het advies om niet meer dan twee leerlingen op één dag te
ontvangen.

Besloten of openbare locatie?
Of iets als een besloten locatie wordt gezien kan verschillen per veiligheidsregio. De
gemeente is uiteindelijk degene die de regels handhaaft. Er kunnen dus ook verschillen
bestaan tussen gemeenten. Neem daarom altijd contact op met je gemeente als je een
culturele activiteit wilt doen.
Voor alles geldt, in de geest van de lockdown, het advies om contactmomenten,
groepsvorming en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.
Bij alle versoepelingen geldt dat uiteraard de bekende voorschriften (triage, afstand, e.d.) en
onze protocollen van kracht blijven.
Neem voor vragen vooral contact op met Jos en Luuk via corona@knmo.nl
Met groet,
Namens het bestuur van de KNMO,
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