Aanvullende Coronamaatregelen muzieklessen in
algemene zin en per instrument.

Algemeen:








Wacht indien nodig buiten het lokaal op een afgesproken plek



Zangoefeningen / meezingen is voorlopig niet toegestaan in niet-zanglokalen

Je docent doet zelf de deur open en dicht om jou en anderen in en uit het lokaal te laten
Zowel je docent als jij desinfecteren jullie handen bij aanvang van de les
Neem je eigen instrument mee (behalve bij piano, slagwerk, drums, keyboard, harp, en contrabas)
Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek
Neem je eigen materialen mee naar huis en zet op elk object je naam
Leerling desinfecteert voor en na gebruik de gebruikte materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten,
geluidsapparatuur, etc.)

Blazers (Fagot / saxofoon / klarinet / hobo / dwarsfluit
/ blokfluit / koper):






Houd ruim afstand: 3-4 meter tussen docent en leerling



Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent
gebeurt met wegwerphandschoenen



Maximum aantal personen in lokaal: 2 (incl. docent)
Neem je eigen instrument mee
Tussen de aanwezige personen zijn plexiglas schermen geplaatst
Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet
dus van tevoren thuis verwijderd worden

Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf
opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. Daarna veegt de docent het
oppervlak na met een desinfecterend doekje

Gemeenschappelijk gebruikte instrumenten (Slagwerk /
drums / piano / elektronische toetsen / harp /
contrabas):



Ontsmet handen voor aanvang van les
Cursist maakt na afloop van de les gebruikte instrumenten schoon met desinfecterende spray en
wegwerpdoekjes (in lokaal aanwezig)

Zang





Houd ruim afstand: 3-4 meter tussen docent en leerling
Maximaal aantal personen per lokaal: 2 (incl. docent)
Tussen de aanwezige personen zijn plexiglas schermen geplaatst
Vermijd het gebruik van microfoons

Overige instrumenten: (viool / cello / viola da gamba /
gitaar / mandoline / accordeon):


Houd voldoende afstand: 1,5 meter

