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Coronacrisis: tips en tricks
Hoe slaan verenigingen zich door de coronacrisis heen? Welke initiatieven kun je zoal nemen om 

te blijven musiceren en met elkaar in contact te blijven. Gera Overeem-Logtenberg zet 
de komende tijd voor KNMO Klankwijzer wat tips op een rij.

Tekst: Gera Overeem-Logtenberg 

De eerste maand zonder repeteren is alweer bijna voorbij. Het lijkt 
voor mij alsof het bijna normaal wordt. Leuk om te zien op de sociale 
mediakanalen van verscheidende muziekverenigingen dat zij een video 
plaatsen van een ingestudeerd muziekstuk. Met name de opname van 
het Noorse Kringkastingsorkestret (KORK) geeft een goede indruk 
van hoe het is om zo lang thuis te moeten blijven en hoe je dan toch 
kunt musiceren. In komende edities van KNMO Klankwijzer willen wij 
aandacht besteden aan alle initiatieven, en de digitale mogelijkheden 
die muziekverenigingen gedurende deze coronacrisis  inzetten op het 
gebied van musiceren en verbondenheid. Door het delen van deze 
informatie kunnen wij als muziekverenigingen elkaar verder helpen. In 
deze aflevering passeren weer vijf voorbeelden de revue. 

1. Online quiz
Bij gebrek aan repetities organiseerde onder andere muziekvereniging 
Soli Deo Gloria De Tike een heuse ‘SDG-Quiz’. Iedereen kon op zijn of haar eigen manier meespelen. Een onlinequiz kan worden 
gemaakt via Kahoot, maar er zijn nog meer applicaties die dit ondersteunen. Het houden van een quiz biedt de ultieme kans om 
meer te leren over de muziekvereniging zelf of over bepaalde theorie-onderwerpen. Het maken van zo’n Kahootquiz kost even tijd, 
maar je beleeft er veel plezier aan! Wees creatief en geniet samen met elkaar van een gezellige avond quizzen. 

2. Koralen spelen
Wat is het mooi om met elkaar in contact te blijven en elkaar te bemoedigen door elke dag twee genomineerde leden in de 
groepsapp een koraal te laten opnemen. Op deze manier wordt muzikaliteit gedeeld en blijft het koralenspel op peil. Bovendien kun 
je jouw gemeenschap een hart onder de riem steken door bijvoorbeeld de opnames te delen. Op de Facebookpagina van Toni FS 
Lang staat een bericht dat muzikanten werden gezocht die hun partij van het koraal ‘Deep Harmony’ van Handel Parker willen instu-
deren en opnemen. De deadline was helaas afgelopen zondag, maar wat zou het mooi zijn als deze oproep wordt gedaan in heel Ne-
derland en wij zo een groot orkest kunnen vormen. 

3. Bingo
Er zijn verschillende manieren om geld op te halen voor een muziekvereniging. Zo zijn er worstenacties, lotenverkopen, potgrond-
acties of een grote clubactie. Muziekvereniging Unie uit Sevenum organiseert iedere maand een bingo waarbij mooie prijzen zijn te 
winnen. Bingo is niet alleen een mooie mogelijkheid om geld op te halen, maar het zorgt ook voor veel gezelligheid. Muziekvereni-
ging Unie heeft afgelopen maandag de bingo door laten gaan door middel van een online trekking. De bingo was live te volgen via 
de Facebookpagina van de harmonie. Niet alleen Facebook biedt mogelijkheden om een video live uit te zenden, maar je kunt ook 
gebruik maken van bijvoorbeeld YouTube. 

4. Belboom
Tegenwoordig appen en e-mailen wij wat af. Het sturen van een berichtje gaat vaak sneller. Echter heeft niet iedereen de mogelijk-
heid om de moderne technieken te gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wat oudere leden. Toen ik op de middelbare school 
zat, maakten wij gebruik van een ‘belboom’. Een persoon begint met bellen en belt de volgende persoon, deze persoon belt weer 
de volgende die op de (vaak alfabetische) lijst staat en ga zo maar verder, tot iedereen aan de beurt is geweest. Zeker in deze coro-
natijd heeft iedereen behoefte aan persoonlijk contact. Om te voorkomen dat iemand wordt vergeten, is zo’n belboom erg handig. 
Zodoende blijf je met elkaar in contact en blijf je op de hoogte van hoe het gaat met iedereen. 

5. Kennismaking
De Koninklijke Fanfare Sint Caecilia uit Puth heeft sinds kort een nieuwe dirigent. Door de maatregelen tegen het coronavirus is Fried Dobbel-
stein nog niet in de gelegenheid geweest om zich aan zijn muzikanten voor te stellen. Daarom organiseerde de fanfare een digitale ontmoe-
ting zodat leden en dirigent alvast kennis met elkaar konden maken. Een video-ontmoeting is ook voor andere verenigingen een manier om 
tijdens de muzikale quarantaine met elkaar in contact te blijven. 

Muziekvereniging Unie Sevenum zond de maandelijkse trekking van de 
Superbingo online uit via Facebook. 

Bijdrages voor deze rubriek kunt u sturen 
naar: redactie@klankwijzer.nl


