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Orkest en repeteren: de ingang van de repetitieruimte nog beter vindbaar
We hebben een paar keer gehad dat onduidelijk was hoe je de repetitie inkomt. Daardoor lijkt het net alsof de
repetitie niet doorgaat. Dat voelt op dat moment natuurlijk even onzeker. Om daar beter mee om te gaan hebben
we inmiddels een vast zoom-account. Dat betekent dat de ingang nu altijd dezelfde is. Alsof je naar de
repetitieruimte gaat in Cultuur19.

Dan weet je ook... “Als het tijd is voor de repetitie, dan kan ik naar binnen.”

Om onduidelijkheden weg te nemen hebben we de link naar de repetitieruimte in de whatsappgroep-
omschrijving gezet. Dan kun je hem altijd vinden. De nieuwe link naar de zoomsessie:

We zijn alweer een tijdje online aan het
repeteren. Dat is niet hetzelfde als met zijn allen
in een grote ruimte repeteren. Het is wél de
manier om met zijn allen bezig te zijn met
muziek.

Heb jij zelf ideeën over hoe het online repeteren
anders kan? Leuker? Creatiever? Is het handig
als we repetities opnemen zodat je de uitleg van
Michiel kunt terugkijken? Deel die ideeën dan
alsjeblieft. Alleen samen kunnen we er een
feestelijk moment van maken. Alle ideeën zijn
welkom.

Heerlijk om de zon te zien schijnen en te voelen dat er 
een tijd aankomt waarin we weer samen in één 
ruimte en/of buiten kunnen repeteren. En dat we 
weer nieuwe  leden kunnen ontvangen.

Lang kan het niet meer duren. Om daarop in te spelen 
hebben we een website opgezet en online kanalen 
ingericht. We horen graag wat jullie daarvan vinden. 
We  zouden het erg gaaf vinden als jullie de website 
en kanalen willen gebruiken en delen. 

Het is lente en alles groeit en bloeit!

Repetities: online niet leuker, 
nu wel makkelijker

JOLR: nu ook online vind- en deelbaar

Volg @jeugdorkestlr op Facebook:

https://www.facebook.com/@jeugdorkestlr

En op Instagram:

https://www.instagram.com/@jeugdorkestlr

Deel jij deze met vrienden, kennissen, muziekdocenten 
en in buurt-apps (whatsapp, Nextdoor, e.d.). Zo help je 
het orkest groeien.

http://bit.ly/JOLRrepetitielokaal


