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Helaas staat ook dit seizoen volledig in het teken van Corona. Als bestuur hebben 
we drie keer online met elkaar vergaderd.

De Harmonie heeft aan het begin van het seizoen onder strikte omstandigheden 
nog een aantal voorstellingen door kunnen laten gaan. Maar ook nu kwam er 
helaas weer een lockdown die een bezoek aan De Harmonie onmogelijk maakte.

Tijdens de lockdown is er hard gewerkt door de medewerkers van De Harmonie! 
Om goed voorbereid te zijn op het nieuwe seizoen zijn er veel veranderingen aan-
gebracht in alle zalen. Deze veranderingen zijn geschikt zo lang alle 
coronamaatregelen nog nodig zijn. Het is ook mogelijk om mee te veranderen 
wanneer er weer meer publiek is toegestaan. De Harmonie heeft subsidie voor 
deze aanpassingen ontvangen. 

Als Vrienden willen wij hier graag een bijdrage aan leveren. Te denken valt aan een 
blijvend object in de foyer. Vanzelfsprekend hoort u hier nog meer over. 

We zijn verheugd u te kunnen melden dat naar aanleiding van de advertentie voor 
een nieuwe  penningmeester, Mevrouw Angela Schat als kandidaat voor deze 
functie in aanmerking komt. Momenteel zijn alle formaliteiten, voor haar benoe-
ming, in volle gang. Hieronder valt natuurlijk ook het akkoord van de leden tijdens 
een te beleggen ALV.

Heel bijzonder was de eerste officiële bijeenkomst in de nieuw verbouwde Accent 
zaal: het uitreiken van de Zilveren Vork. Door zowel de vakjury als door het publiek 
is dit jaar Roas Kuipers tot winnares gekozen. Roas speelt trompet. Zij gaf een mooi 
concert, met begeleiding van Frans Douwe Slot op piano. Twee leerlingen van 
Frans Douwe Slot maakten het concert nog compleet met hun pianospel. Mogelijk 
heeft u kunnen genieten van dit op de site geplaatste concert.

Het blijft nog steeds onzeker wanneer we, zonder allerlei voorzorgsmaatregelen, 
weer naar onze schouwburg kunnen. We houden moed met elkaar en hopen van 
harte dat het komend seizoen weer een prachtig theater jaar wordt. 

Het bestuur van De Vrienden van De Harmonie. 


