
 
 
 
Situatie Openingsplan stap 2 per 19 mei 2021  
 
 

Uitgangspunt  
 
Het advies om niet te zingen in groepsverband is nog steeds van kracht!  
Uitzonderingen daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren.  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-

maken-en-acteren/zingen-en-

zangkoren#:~:text=Advies%20per%201%20december%3A%20niet,personen%20of%20meer%20te%20zingen  

 

Koornetwerk Nederland raadt koren en zanggroepen aan om zich te houden aan dit 
advies.  

 

 
 

Hoofdregels amateurkunstbeoefening   
 
Koornetwerk Nederland gaat uit van de informatie van de Rijksoverheid als de wetgever. 
 
Het is toegestaan om volgens onderstaande hoofdregels samen te komen voor 
amateurkunstbeoefening, maar het advies is om nog even niet te zingen in groepsverband.  
 

Buitenlocaties  
 
- Op openbare locaties in de buitenlucht mag gerepeteerd worden, met max. 30 personen (excl. 
dirigent/begeleider).  
- Maximaal aantal personen geldt niet voor jongeren tot en met 17 jaar. 
- Er mag geen publiek bij zijn en dit moet ook voorkomen worden. 
- Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. 
 
Publieke locaties binnen 
 

- In een ruimte binnen mogen max. 30 personen (excl. dirigent/begeleider) aanwezig zijn. 
Dit is ook exclusief personeel van de locatie.  

- Voor personen t/m 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband (max. 30 
personen excl. dirigent/begeleider) zijn toegestaan. 

- Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening of in tweetallen mag. Dit is 
exclusief docent. Een gezamenlijke groepsrepetitie is dus niet toegestaan.  

- Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. 
- Er mag geen publiek aanwezig zijn. 
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Besloten locaties binnen 
 
In besloten locaties binnen mag amateurkunst in groepsverband met een onbeperkt aantal 
personen beoefend worden.  
Of iets als een besloten locatie wordt gezien kan verschillen per Veiligheidsregio. De gemeente is 
uiteindelijk degene die de regels handhaaft. Er kunnen dus ook verschillen bestaan tussen 
gemeenten. Neem daarom altijd contact op met je gemeente als je een culturele activiteit wilt 
doen. 

 
Lessen op andere plaatsen  

 
In de eigen woning → Het advies is om niet meer dan 2 leerlingen op 1 dag te ontvangen. 
 
Algemeen  
 
Het advies is nog altijd om contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen zoveel mogelijk 
te beperken. 

 
Voor koren en zanggroepen die gaan zingen met inachtneming van deze hoofdregels, geldt 
aanvullend het ‘Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector’ van Koornetwerk 
Nederland. 
 

 


