
Alles is anders. 
 
Covid-19 heeft ons nog stevig in zijn greep. En dat terwijl de herfst zich aankondigt; herfst met z’n jaarlijkse 
griepgolf. Wat staat ons nog te wachten? 
Over heel veel "gewone" zaken moet nu echt worden nagedacht. De basisregels (afstand 1,5 m, niezen en kuchen 
in de elleboog, hygiëne/ontsmetten) zitten er bijna in. Maar wat betekent dat voor ons koor? 
 
We staan er positief in. We vragen ons voortdurend af "Wat is verantwoord?" We laten ons leiden door "Wat is 
WEL mogelijk?" 
 
Zingen op een leuke én professionele, veelzijdige en uitdagende manier! Waar kun je dat beter doen dan bij 
Popkoor Luidkeels?  
Popkoor Luidkeels is inmiddels een bekend begrip geworden in Barneveld en omstreken. 
Een fris en sprankelend popkoor dat regelmatig van zich laat horen. 
Klik ... voor meer informatie over onze optredens. 
 
Bovenstaande komt van onze website. Tot maart 2020 was dit voor ons vanzelfsprekend. We hebben de draad 
na de zomervakantie opgepakt. We zijn voorzichtig gestart met het oefenen op maandagavond: een nieuwe 
repetitieruimte in Achterveld, zingen met het halve koor, geen pauzes, een corona-protocol en 20% koorleden, die 
liever thuis meedoen door middel van een livestream. 
 
Alles is anders. We hebben nu een vaste plek, 1,5 m afstand: we moeten beter luisteren naar onze eigen 
stemgroepleden, we hebben minder steun aan elkaar. Het blijft bij: elkaar kort en op afstand spreken. Samen iets 
drinken bij Luidkeels mag niet.  
We zijn statisch, we bewegen niet meer; choreografie en wisselingen van plaats hoorden bij ons. Straks weer? 
 
We waren halverwege ons concert, 30 en 31 oktober in de RK kerk in Achterveld. We waren druk aan het 
instuderen van nieuw repertoire. Nu "pas op de plaats". Wanneer kan het concert wel plaatsvinden? Hoe? Waar? 
Hoeveel publiek? Is de begroting wel rond te krijgen?  
 
Lichtpunt. 
 
Luidkeels repeteert weer. 
We vinden het fijn elkaar weer te zien en te spreken. 
We voelen ons betrokken bij elkaar. 
De professionele begeleiding van Rutger (dirigent) en Matthijs (pianist) is er. 
 
Wanneer corona is bedwongen, of in de hand is te houden, laat Popkoor Luidkeels vast weer - anders? - van zich 
horen en zien. 
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