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GFO Corona Journaal  (Aflevering 1) 
Woensdag 18 maart 2020 

 

Ja, daar zitten we dan… dankzij de Corona noodgedwongen -in ieder geval tot 6 april -

zoveel mogelijk thuis. Voor ons als vereniging voorlopig geen repetities, geen lessen en het 

uitzicht op concerten is ook heel onzeker geworden. Ondanks dit alles is het van groot 

belang de communicatie in stand te houden. Hier ligt een mooie uitdaging voor onze 

communicatiecommissie klaar. Als voorzitter heb ik alvast een beginnetje gemaakt. Namens 

het bestuur wens jullie allen veel sterkte, maar vooral een goede gezondheid om deze 

onzekere tijd door te komen.  

 

Mooie acties van onze docenten 

De strenge Corona-maatregelen geven ook kansen om de zaken anders aan te pakken. 

Meteen ontvingen we als bestuur plannen van docenten om lessen digitaal door te laten 

gaan en de contacten met leerlingen in stand te houden. Als bestuur waarderen we dit 

enorm. Niet afwachten, maar zelf met ideeën de zaken aanpakken. Maar misschien nog 

belangrijker: deze acties geven voorbeelden hoe we in de toekomst bij het GFO kunnen 

gaan communiceren.  

 

Dick Lemair, onze docent slagwerk en 

leider/instructeur djembé 

“Ik ben meteen met een vorm van lesgeven op 

afstand begonnen. Ik maak gericht per leerling 

bladmuziek met lesmateriaal en instructie (in 

Sibelius, dus goed leesbaar). En doe daar (ook per 

leerling) een instructiefilmpje bij, ik speel de 

oefeningen voor en leg er het één en ander over uit, 

en probeer ook de gezellige sfeer van de lessen in de 

filmpjes vast te houden”. 

Dick heeft voor blazers ook nuttige links gegeven: 

Mail gerust bij vragen, en ook bij goede tips!  → dick.marja@solcon.nl 
 https://www.facebook.com/search/top/?q=knmo&ref=eyJzaWQiOiIwLjUwMTU1Njg4NzM0Mjg2NzE
iLCJxcyI6IkpUVkNKVEl5YTI1dGJ5VXlNaVUxUkEiLCJndiI6ImJlZTA5ZjkzZmE3MzJjZmE1OWExY2I2ZDlmN
DUwZDM4OTI0MjRlNDkiLCJlbnRfaWRzIjpbXSwiYnNpZCI6Ijg4NjM2ZmE5MzE2NTlkYTA3ZjhlMjk1NWJl
NzkzMTk0IiwicHJlbG9hZGVkX2VudGl0eV9pZHMiOm51bGwsInByZWxvYWRlZF9lbnRpdHlfdHlwZSI6bn
VsbCwicmVmIjoiYnJfdGYiLCJjc2lkIjpudWxsLCJoaWdoX2NvbmZpZGVuY2VfYXJndW1lbnQiOm51bGwsI
mNsaWVudF90aW1lX21zIjoxNTg0MzQ3MzYzMjcwLCJlcHMiOiIvaG9tZS5waHA6dG9wbmV3cyJ9&epa
=SEARCH_BOX 
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Onze saxofoondocente, Jody Vianen, geeft inmiddels digitaal 
op afstand les 
“ Leerlingen zitten thuis en gaan zich vervelen. Zonder stok 
achter de deur zal er niet geoefend worden en wordt het na 
de coronamaatregelen een stroeve start in de toch al krappe 
tijdsspanne voor de concerten. Wellicht bieden Skypelessen 
wél die stok achter de deur en plukt GFO daar dus ook de 
vruchten van.  
Na mijn eerste ervaringen vandaag met lessen via Skype, 
Whatsapp en Zoom, blijkt dat Zoom het fijnst werkt”, 

 

Voor verdere info: jodyvianen@gmail.com 

 

 

 

Joop Nijholt, onze dirigent en docent klein koper, gaat ook 

niet stilzitten… 

“Ik ga ik als volgt te werk 

• Een persoonlijk telefoontje naar alle leerlingen of ouders 
(afhankelijk van de leeftijd) 

• Daarin info over mijn plannen en toestemming voor een app-
groep 

• Vervolgens een schema maken voor lessen via videobellen 
van Whatsapp 
• Dit vervolgens realiseren om zodoende op afstand nog 
enigszins les te kunnen geven 
• Qua invulling denk ik nu aan 15 minuten per leerling van 
scherm naar scherm; 
• Maar er is meer: ik ben voornemens in die app-groep van 
leerlingen elke werkdag 1 sheet of filmpje te plaatsen, waarin een 
onderwerp wordt uitgelicht, welke betrekking heeft op de 

blaasmuziek, theorie, achtergrondinfo over te spelen werken, componisten, intervallen, 
noem maar op. Ook nodig ik de leerlingen uit - zonder dat het teveel een chat-app wordt - 
om hun vragen of opnames in de app-groep te plaatsen”.  

• Verdere info: joopnijholt@hotmail.com 

 

Joop vraagt ook of er al een app-groep is voor het opleidings- en 
fanfareorkest. Volgens hem hèt moment om er nu een op te richten. Een 
moderne en kort route naar samenhang en groepsdynamiek. 

Hier ligt volgens mij een mooie taak klaar voor de 
communicatiecommissie of echte ict-deskundigen onder ons. 

 

 

 

Deze foto van Onbekende 

mailto:jodyvianen@gmail.com
mailto:joopnijholt@hotmail.com
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_WhatsApp_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_1_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Helaas geen concert op 18 april a.s. 

Jammer genoeg hebben we als bestuur in overleg met de 

concertcommissie moeten besluiten om het concert op 18 

april a.s. niet door te laten gaan. 

Fanfare SDG had zijn repetities afgezegd en kon deelname 

op 18 april niet garanderen. 

De strengere Corona-maatregelen tot 6 april gaven de 

doorslag. 

Bijzonder teleurstellend, want we waren leuk op weg om er 

iets moois van te maken 

Voor een alternatieve datum is er nog teveel onzekerheid. 

Afgebeeld zien jullie het ontwerp voor de affiche die Tom 

van der Voort van het opleidingsorkest had ontworpen. 

Prachtig dat één van onze jeugdleden deze taak op zich 

had genomen. Heel erg bedankt, Tom, we hopen je ontwerp 

in betere tijden te mogen gebruiken. 

 

 

Federatie Play In afgelast 

De Federatie van Hilversumse Muziekverenigingen meldde  

“Ook wij ontkomen niet aan de gevolgen van het 
Coronavirus en dus zijn wij genoodzaakt om het concert 
van zaterdag 28 maart 2020 uit te stellen naar een nader te 
bepalen datum. Uiteindelijk waren er toch 100 muzikanten 
die het met elkaar aandurfden om dit mooie project aan te 
gaan. We hadden er zin in en de organisatie doet hierbij 
dan ook gelijk de belofte dat we zo snel als mogelijk een 
nieuwe datum zullen vaststellen om toch met elkaar dit 
muzikale project te realiseren. Blijf daarom uw e-mail in de 
gaten houden want er komt een nieuwe datum!” 

  
 
 
 
 

 
Suggestie? 
Als we weer gaan repeteren, is dit misschien een nummer 

voor ons: de mars Corona van Wim Laseroms. (had hij 

misschien een vooruitziende blik?) 

 

In de tussentijd wens ik jullie allemaal het beste toe om deze 

onzekere tijd goed door te komen. 

Ik hoop dat de suggesties voor verdere digitale 

communicatie uitgewerkt gaan worden door oa. de 

communicatiecommissie en (jeugd)leden, of ouders die goed 

met computers en software kunnen omgaan.  

 

Heel veel muzikale groeten, Ton Zuijderduin, voorzitter GFO  
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