Jaarverslag 2020 SOL en SPE

2020 is bijna ten einde. Dit keer waarschijnlijk niet zo heel erg dat er weer een jaar voorbij is,
maar eerder met hoop op een beter 2021.
We begonnen 2020 muzikaal op maandag 6 januari traditiegetrouw met het Driekoningen
spelen. Dit jaar geen kou of regen of wind, maar een fantastische tocht met heerlijk weer.
Traditioneel mochten we te gast zijn bij de familie Reijnen voor een hap en drankje in de
pauze. Het blijft leuk om de traditie van het Driekoningen zingen op onze eigen manier mee
in leven te houden.
Op zondag 26 januari volgde het eveneens traditionele nieuwjaarsconcert in de Wetering met
de hele vereniging. Dat is ieder jaar weer genieten. Met z’n allen muziek maken en laten zien
dat dat zo leuk is!
Daarna zouden er nog veel meer concerten volgen en activiteiten plaats vinden, maar ineens
vanaf 15 maart, hield de muzikale wereld op met draaien. Corona nam het roer over en bleek
een vervelende kapitein te zijn.
Gelukkig konden SOL en SPE vanaf juni weer aan de slag. Protocol gemaakt, buurman Johan
maakte een 2-meter-meetlat en hup met de geit. Geen optredens, ok, vervelend, maar het
plezier in muziek maken neemt Corona ons niet af, we gaan door met in achtneming van alles
wat nodig is.
Even is er wat lucht na de vakantie en lijkt het de goede kant op te gaan. Een uitje naar de
Beekse Bergen voor SOL, SPE en gasten ( ook nu met in achtneming van de onderhand
bekende zaken) kan doorgaan en er wordt volop genoten van de kans om weer eens bij te
praten (ook al moet dat op afstand) en gezamenlijk iets te ondernemen. Maar daar blijft het
voorlopig bij.
Wel wordt er meegewerkt aan een muziekproject voor de basisscholen. Op verzoek van de
Loonse scholen wordt het project dat eigenlijk in april gedraaid zou zijn, nu ingehaald in het
najaar.
SOL en SPE verzorgen digitaal de muziek bij de zeer kleinschalige (per school, per klas,
zonder publiek) afsluiting. Toch nog een optreden en nog wel gefilmd door Langstraat Media
zodat ook de ouders via school nog van het optreden van hun kind(eren) kunnen genieten.
Met dank aan Langstraat Media en de scholen.
Al snel daarna werden we verder beperkt, alleen de onder-de-18 mochten muziek maken met
(beperkte) begeleiding. Natuurlijk gingen SOL en SPE in die leeftijdscategorie door en
gelukkig na twee weken mocht ook de rest weer aansluiten.
Wat fijn dat we toch Sinterklaas konden vieren met alle jongeren. Helemaal super dat
iedereen meedeed. Het was een meer dan geslaagde avond, mede dankzij Lianne en Linda die
alle spellen organiseerden.
Nu op naar een nieuwjaarsconcert. Nieuwjaarsconcert, hoe dan?? Dat zien we wel, maar iets
gaan we er zeker mee doen.
Hou de site maar in de gaten!!!

We hebben er iets van gemaakt dit jaar en we blijven er iets van maken.
2021 we komen er aan en laten van ons horen!!!!
Allemaal heel fijne Feestdagen en alle alle goeds voor 2021.
Alle SOLlers, SPE’ers, Hadewych en Bart.

