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CORONA-NUMMER nr 4

Nummer 161 van 3 september 2020

Beste .............................,
Béste sopraan, béste alt,
Béste tenor, béste bas,
Jong of middeljong?...
Middel-oud of al wat ouder?...
Maar met z'n allen jong van hart!
Anders was je geen enthousiast koorlid, hé!
'Door de schuld van corona' werd de laatste repe e van 12 maart noodgedwongen, afgeblazen. We
kwamen terecht in onzekere jden, ieder met haar of zijn idee over de gang van zaken.
Coronamaatregelen en -versoepelingen doorkruisten permanent ons doen en laten.
Voor het plannen van onze koorac viteiten moesten we weken, zelfs maanden vooruit denken. En tot
nu toe – spij g genoeg – nog al jd zonder succes.
In een handomdraai werden al onze koorac viteiten weggevaagd en er kwam niets in de plaats, zelfs
niet dat einde van de tunnel, ook niet dat lang verhoopte vaccin!
Het bestuur hee daarom beslist om met de repe es niet te starten vóór oktober, ook al oefenen An /
Br / Ch / Di / Er / Fi / Fr / Ge / Gr / Go / Hi / Ho / Hu / Iv / Ja / Jo / Li / Ma / Mi / MJ / ML / Ni / Pa / Ra / Ro / St
/Ve / Wa 'bijna dagelijks' om die start niet te missen…
Bij het begin van een nieuw werkjaar, wil het bestuur de pil wat verzachten. In plaats van onze eerste
repe e mét muzieknoten, bezorgen wij jullie vandaag, 3 september een kleine a en e met alleen
maar 'noten' en 'pauze-snoepjes', vergezeld van dit koorkrantje: coronanummer nr. 4.
En nu veel geduld oefenen
in die lange rij
voor een spuit in onzen bil!
Hou er in elk geval de moed in!
Aangeboden door jullie Gloria Vocalis-bestuur, Walter, Marc, André, Mia en Bruno

