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Volg ons op

Goed nieuws!

Wij zijn verheugd dat alle muzieklessen 
van Muziekschool Pianoforte vanaf nu 
weer live mogen! We verwelkomen al 
onze leerlingen graag weer op onze  
vaste leslocaties. Bedankt allemaal 
voor jullie inzet tijdens de online lessen 
afgelopen week!

Corona-maatregelen

Update n.a.v. persconferentie 14-01-2022

  
 
  
   

 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

14 januari 2022

Kunst en cultuur
Voor kunst- en cultuurbeoefening is vanaf zaterdag 15 januari weer meer mogelijk. 

Locaties als kunstencentra, muziek- en dansscholen, broedplaatsen en repetitieruimten zijn weer open voor beoefening. 
Door het snel toenemende en hoge aantal besme�ingen met de omikronvariant blijven culturele locaties gesloten.

Locaties zijn gesloten voor publiek.

Musea en monumenten

Kunst- en 
cultuurbeoefening

Culturele locaties zijn gesloten voor publiek.

Theaters, bioscopen, (pop)podia, 
concertzalen

Hoe werkt het 
coronatoegangsbewijs?

Bibliotheken 

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar, zowel 
bij verplaatsing door de locatie als op een 
zitplaats.

 

Zo werkt een coronatoegangsbewijs:

 

 
 

Liever een papieren coronatoegangsbewijs?  
Ga naar CoronaCheck.nl/print.

Heb je geen herstelbewijs of vaccinatiebewijs? 
Laat je uiterlijk 24 uur van tevoren gratis testen 
via testenvoortoegang.nl.

Stap 1     Ga naar de CoronaCheck-app.

Stap 2    Login met DigiD of vul de ophaalcode in.

Stap 3    Haal je vaccinatiebewijs, testbewijs of 
herstelbewijs op. 

Stap 4    Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke 
QR-code. Dit is je coronatoegangsbewijs.

 Stap 5    Toon je coronatoegangsbewijs en je 
identiteitsbewijs op de locatie waar een 
coronatoegangsbewijs verplicht is.

Het tonen van een coronatoegangsbewijs 
is verplicht voor personen van 18 jaar en 
ouder. 

Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar, zowel 
bij verplaatsing door de locatie als op een 
zitplaats.

Klachten? Blijf thuis 
en laat je direct testen,
ook als je gevaccineerd
bent.  

 
 

 

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

 
 

 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Afstand

Het is verplicht om 1,5 meter afstand te 
houden. Ook op culturele locaties waar 
een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Bibliotheken zijn open volgens hun reguliere 
openingstijden.

Maximaal 1/3 van de reguliere capaciteit en 
50 bezoekers per ruimte. Een vaste zitplaats 
is verplicht.

Kunst- en cultuurbeoefening is binnen en 
buiten toegestaan door professionals en 
amateurs. Hierbij mag geen publiek aanwezig 
zijn.

Groepslessen en repetities zijn toegestaan op 
maximaal 100% van de 1,5 metercapaciteit.

Locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening zijn open volgens hun 
reguliere openingstijden.

Klik op de afbeelding voor meer info

JeugdtheaterJeugdtheater

Wil je meer informatie of je opgeven voor een gratis proefles?
Mail dan naar info@muziekschoolpianoforte.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

ForteForte
In samenwerking met CKV HardenbergIn samenwerking met CKV Hardenberg

Ben je tussen de 10 en 18 jaar en wil je toneelspelen, dansen en 
zingen én op het podium staan? 

Geef je dan snel op voor de nieuwe theaterlessen in Hardenberg!

Jeugdtheater Forte

Ben je tussen de 10 en 18 jaar en wil 
je toneelspelen, dansen en zingen 
én op het podium staan? 
Geef je dan snel op voor de nieuwe 
theaterlessen in Hardenberg en  
binnenkort ook in Ommen!
Tijdens het project wordt er in  
ongeveer 20 lessen samen gewerkt 
aan een eindvoorstelling!

Lijkt dit je leuk? Wacht dan niet 
langer en geef je op!

Alle informatie vind je op: 
www.gewoonactief.nl 

https://www.facebook.com/muziekschoolpianoforte
https://www.youtube.com/channel/UCL9ownYUYy1Hl2mfL0IctOw
https://www.instagram.com/muziekschool_pianoforte/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/14/coronavirus-overzicht-kunst-en-cultuur
http://www.gewoonactief.nl 
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Agenda

Docentenconcert 2022
Als de maatregelen het toelaten willen wij ook dit voorjaar weer een  
docentenconcert organiseren. Dit concert zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 
26 maart 2022. Komen jullie ook kijken? 

Eindconcert 2022
Aan het einde van het seizoen sluiten we gebruikelijk af met ons eindconcert. Als 
de maatregelen het toelaten zal dit plaatsvinden op zaterdagmiddag  
25 juni 2022.

Examens en theorie lessen
Onze leerlingen krijgen de kans om mee te doen aan landelijke examens. De 
leerlingen werken naar een examen toe en gaan samen met de docent de stuk-
ken tot in de puntjes uitwerken. Bij een examen hoort natuurlijk ook theorie-
lessen, en muziekschool Pianoforte biedt dit ook aan! Samen met de theorie-
docent wordt alles uitgelegd en wordt je helemaal voorbereid op een toelating 
of examen. Voor alle niveaus hebben we lessen. Ook als je geen examen doet, 
maar alleen je kennis van de muziektheorie wilt uitbreiden, ben je natuurlijk van 
harte welkom!

Social Media

De komende maanden willen we weer meer ge-
bruik maken van Social Media en leuke nieuw-
tjes posten. Kijk ook eens op Facebook, Insta-
gram en Twitter bij Muziekschool Pianoforte en 
deel onze berichten met jouw volgers! 

Wij gaan story take overs hebben op instagram 
en facebook van verschillende docenten die 
de volgers meenemen in hun werkdag op de 
muziekschool. Ook gaan we meerdere covers online posten met mooie 
meerstemmige zang wat ze niet willen missen. Daarnaast willen we af 
en toe een kleine muziekquiz in de stories plaatsen, waar men aan mee 
kan doen. En nog veel meer!

https://www.facebook.com/muziekschoolpianoforte
https://www.youtube.com/channel/UCL9ownYUYy1Hl2mfL0IctOw
https://www.instagram.com/muziekschool_pianoforte/
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Leerling in the spotlights

Wij vinden het erg leuk om onze volgers te laten zien wie onze  
leerlingen zijn en hoeveel plezier ze hebben in het maken van muziek.
Wil jij ook in de spotlight staan op onze website en op onze Social  
Media kanalen? Geef je dan op via info@muziekschoolpianoforte.nl en 
wij zorgen dat er een mooie video over jou wordt gemaakt!
Kijk maar eens naar de video’s van Damy van der Vegt en Chris Kuipers:
https://www.muziekschoolpianoforte.nl/leerling-in-the-spotlights/

Heb je goede ideeën?

Laat het ons weten!

Wil jij bijvoorbeeld met een groep vriend(inn)en een leuke dans- of 
theatergroep beginnen, maar hebben jullie geen idee hoe en wat? Laat 
het ons weten, dan kijken we of wij een docent(e) hebben die jullie mis-
schien wel privéles kan geven!

Of wil jij na schooltijd op jouw school met een groep kinderen een band 
oprichten, maar hebben jullie geen idee hoe en wat? Laat het ons 
weten, dan kijken we of wij op locatie bandcoaching voor jullie kunnen 
organiseren!

We kunnen niets direct beloven of toezeggen, maar bij goede ideeën 
willen we zeker kijken wat er allemaal mogelijk is!

https://www.facebook.com/muziekschoolpianoforte
https://www.youtube.com/channel/UCL9ownYUYy1Hl2mfL0IctOw
https://www.instagram.com/muziekschool_pianoforte/
mailto:info%40muziekschoolpianoforte.nl?subject=
https://www.muziekschoolpianoforte.nl/leerling-in-the-spotlights/
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Alle actuele informatie is te vinden op onze website.

Concerten in de regio

In de regio worden mooie concerten en muziekvoorstellingen gegeven. 
Kijk ook eens op de websites van de verschillende theaters in de regio 
voor het programma. Misschien zitten er wel, voor jou onbekend, arties-
ten bij. Juist bij optredens van muzikanten die je niet kent, kun je aange-
naam verrast worden door de mooie muziek.

Theater De Stoomfabriek – Dalfsen

Theater Carrousel – Ommen

Theater Voorveghter – Hardenberg

Theater ZiNiN – Nijverdal

https://www.facebook.com/muziekschoolpianoforte
https://www.youtube.com/channel/UCL9ownYUYy1Hl2mfL0IctOw
https://www.instagram.com/muziekschool_pianoforte/
http://www.zinin.com/agenda/#zinin_genre=muziek
http://www.theaterdestoomfabriek.nl/agenda
http://www.theatercarrousel.nl/programma
http://www.voorveghter.nl/programma
http://www.zinin.com/agenda/#zinin_genre=muziek

