
 

CORONA PROTOCOL 
Muziek Jong voor Oud 
 
 
 
Ook bij de Stichting Muziek Jong voor Oud zijn de gevolgen van de 
coronacrisis voelbaar.  Vanaf maart 2020 zijn veel concerten door deze 
overmachtssituatie niet doorgegaan en (meermaals) verplaatst naar een 
nieuwe datum. 
Muziek Jong voor Oud heeft zich  flexibel opgesteld, waar mogelijk met data 
geschoven en zich aangepast aan de nieuwe situatie. Helaas blijft de 
komende tijd onzeker. 
 
Om te garanderen dat de Stichting Muziek Jong voor Oud in de toekomst ook 
kan blijven bestaan en kan voldoen aan haar verplichtingen voor 2020 en 
2021, is het volgende besloten: 

- Concerten op locatie vinden plaats naar de regels van de zorglocatie. 
Daarbij zullen onze musici altijd minimaal 1,5 meter afstand in acht 
nemen. Onze musici komen niet naar de locatie met (milde) 
verkoudheidsklachten. Het kan zijn dat een ensemble op het laatste 
moment wordt vervangen om deze reden. De algemene regels vanuit 
de rijksoverheid worden nageleefd  door onze musici. 

- musici kunnen een qr code met id overleggen aan de speellocatie 
- Op aangeven van de locatie kan een concert binnen of buiten 

plaatsvinden vanaf september. (mits het weer het toelaat) 
- Een concert kan ook digitaal worden afgenomen via een exclusieve 

live stream, die via een privé stream te kijken is door de locatie. 
- De concerten die zijn geboekt voor 2021, moeten vóór 31 december 

2021 plaatvinden en kunnen niet worden doorgeschoven naar 2022. 
- Concerten kunnen altijd worden verschoven, maar wel naar een datum 

vóór 31 december van het lopende jaar. 
- Als een concert niet (meer) bij de locatie kan plaatsvinden in het 

lopende jaar, biedt Muziek Jong voor Oud exclusieve concerten op 
USB stick aan, die van tevoren worden opgenomen. U kunt hieronder 
meer lezen hierover. 

 
Als de regels van een zorglocatie of het RIVM het (nog) niet toelaten om een 
concert live te laten plaatsvinden, dan kan de locatie zich bij Muziek Jong 
voor Oud melden voor een exclusief opgenomen concert op USB stick of via 
live stream. 
 
Muziek Jong voor Oud zal (naar behoefte) elke week een nieuw concert 
opnemen met een nieuw ensemble en een vrijwilliger van Muziek Jong voor 
Oud uitnodigen voor de presentatie. De zorglocatie ontvangt dit concert op 
een usb stick. Hierdoor kan een concert op een makkelijke manier worden 
aangeboden aan de cliënten in een grotere ruimte of individueel op de kamer. 
 



 

 
 
 
 
Deze concerten zullen niet worden gestreamd via social media door Muziek 
Jong voor Oud of de zorglocaties, waardoor zorglocaties een exclusieve 
concertbeleving ontvangen. 
 
 
 
Hiermee wil Muziek Jong voor Oud tegemoet komen aan de vraag naar  
muzikaal aanbod en daarnaast een mooi alternatief bieden, als de situatie ons 
niet toelaat om in een zorglocatie live te spelen. 
Als u vragen heeft, kunt u zich melden bij  
fenna@muziekjongvooroud.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Fenna Ograjensek 
Directeur – Stichting Muziek Jong voor Oud 
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