ESPERGÆRDE MUSIKFORENING

Espergærde d. 29.08.2020
Kære Medlemmer af Espergærde Musikforening!
Vi i bestyrelsen glæder os rigtig meget til at skulle afholde sæsonens første koncert, ligesom I
formentlig også glæder jer til at høre levende musik igen efter den lange pause. Men vores
første koncert kommer til at foregå under lidt andre former end sædvanligt, af hensyn til
corona-situationen.
Først og fremmest kan vi kun lukke ca. 175 personer ind i kirkerummet. Vi skal sidde med 1
m afstand til hinanden, dvs. at par og nære venner selvfølgelig må sidde ved siden af
hinanden, men at der skal være minimum 1 m til personer, man ikke kender. Det betyder 4,
max 6 personer pr bænk på gulvet i kirken, og 8, max 12 på hver række ovenpå.
Det betyder også, at vi udelukkende kan lukke medlemmer ind, som er registreret på forhånd.
Vi må bede jer om at indbetale beløbet for medlemsskabet kr.500,- pr person til
Musikforeningens konto 3183-4794516790, inden I møder op – og senest d. 9. september så alle indbetalinger er registreret og noteret på koncertdagen. Vi lukker ikke nogen ind, som
ikke har betalt for medlemsskabet – og vi kan ikke tage imod penge eller MobilePay på
dagen. Vi må også tage det forbehold, at vi måske ikke kan lukke alle ind.
Medlemskort vil blive udleveret i mødelokalet for enden af gangen, hvor vi normalt
udskænker vin. Når I ankommer, bevæger I jer ned ad gangen og holder til venstre hele
vejen. Her vil I blive dirigeret hen forbi de to udleveringssteder, hvor I kan hente jeres kort.
Herefter bevæger I jer ud igen, evt. ud i gården, hvor I kan opholde jer, hvis det er tørvejr – og
når I går ind igen for at komme ind til koncerten, holder I igen til venstre.
I må ikke stimle sammen i foyeren, så vi håber på, at det bliver vejr til at kunne opholde sig
udenfor, enten på pladsen foran kirken eller i gården bag kirken. Vi kan ikke regne med at
kunne komme ind i kirkerummet før ca. kl. 15:30 – afhængigt af, hvornår musikerne er færdig
med at øve. De er orienteret om, at vi har brug for ekstra tid, så vi håber det kan blive lidt før
15:30.
Mht. pausen har vi valgt, at vi ikke som normalt vil sælge vin, øl og vand for at undgå den
vante trængsel. Der vil blive en pause i musikken med mulighed for at strække ben og for
toiletbesøg - og afhængig af vejret kan vi måske lukke op til gården bag kirken. Men vi
opfordrer til, at I, så vidt det er muligt, bliver ved jeres plads i kirkerummet.
Vi stoler på, at I som publikum er opmærksomme på at holde afstand, spritte hænder ved de
tilgængelige spritstationer og i det hele taget er hjælpsomme med at afvikle koncerten på
fornuftig vis, så vi kan få lov at fortsætte vores koncertrække resten af sæsonen.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen for Espergærde Musikforening

