Veelgestelde vragen rondom NSvK en Corona
versie 13 juli 2020

1.

Wat wordt de programmering voor het komend seizoen?
De programmering voor het aangepaste 71e NSvK-seizoen is nu vastgesteld: we
organiseren zes concerten van ruim een uur zonder pauze, en voor een groot deel
is dit ook zoals we het eerder al hadden gepland. We houden onze aandacht
gericht op de musici die nu niet naar Nijmegen konden komen, misschien
ontvangen we hen alsnog in een van de komende seizoenen.

2.

Wat gebeurt er als de situaIe (weer) verandert?
We weten natuurlijk niet wat er de komende maanden op ons aLomt. Als de
omstandigheden ten posiIeve (volledige Grote Zaal beschikbaar) of ten negaIeve
(opnieuw een lockdown-periode) veranderen, passen wij ons ook weer aan.

3.

Worden de twee laatste concerten van vorig seizoen nog ingehaald?
Het jubileumconcert (met Brodsky Quartet) en afsluitend concert (met Elisabeth
Leonskaja) moesten we helaas afzeggen. In eerste instanIe hoopten we dat beide
concerten in het najaar van 2020 alsnog doorgang zouden kunnen vinden, maar
dat bleek achteraf toch een brug te ver. We blijven kijken of we die concerten
later alsnog geprogrammeerd kunnen worden, maar we kunnen daar echt nog
geen uitspraken over doen.

4.

Kan ik het geld voor de twee afgezegde concerten terugkrijgen?
In principe kunnen de kopers van losse kaarten van (een van) de afgezegde
concerten bij De Vereeniging het eerder betaalde bedrag terugkrijgen. Bij onze
abonnementen ligt dat vanwege de lage prijs per concert wat ingewikkelder. We
weten bijvoorbeeld nog niet of deze concerten ooit weer in onze programmering
opduiken en of we daar dan nog iets mee kunnen verrekenen. Neemt u a.u.b.
contact met onze abonnementsadministraIe als u hier vragen over heeY.

5.

Moet ik mijn abonnementskaart van 2019–2020 nog bewaren?
Nee, inmiddels hebben er zoveel verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden
dat we het zevenIgste seizoen echt als afgesloten beschouwen.

6.

Als ik een abonnement voor het 71e seizoen koop, en de concerten
worden toch weer afgelast, krijg ik dan mijn geld terug?
Wanneer de concerten waarvoor u nu een abonnement heeY gekocht uiteindelijk
toch niet kunnen doorgaan, dan zullen we met u contact opnemen en een
aanbod doen. Het is nu nog niet aan de orde om details vast te leggen, we hopen
nu dat we onze zes concerten gewoon (binnen de geldende beperkingen) kunnen
aanbieden.

7.

In een mogelijke anderhalve-meter-zaalindeling kunnen een stuk
minder mensen de concerten bijwonen. Als de vraag naar
abonnementen groter is dan de capaciteit, wie krijgt dan een
abonnement?
In principe geldt: wie het eerst bestelt, heeY een abonnement. We proberen lege
zitplaatsen te voorkomen en zoveel mogelijk bezoekers onze concerten te laten
bijwonen, maar dat wordt misschien best een administraIeve uitdaging…

8.

Als je door de anderhalve-meter-maatregel afstand moet houden,
mag ik dan wel Ijdens een concert naast mijn partner ziaen?
Ja dat kan, er worden in de Grote Zaal van De Vereeniging namelijk zgn. duo-zitjes
gecreëerd waarin stellen zonder afstands-verplichIng samen kunnen ziaen. Ook
vrienden/bekenden die beiden het vertrouwen hebben dat van elk de gezondheid
in orde is, mogen op zo'n dubbele plek plaatsnemen.

9.

Als er beperkende maatregelen zijn in de concertzaal, blijY de
placering dan vrij zoals dat gebruikelijk is?
De concertbezoekers zullen door medewerkers van De Vereeniging ordentelijk
naar een duo-zitje geleid worden. Het zal voor het eerst in onze geschiedenis dus
niet mogelijk zijn om snel de zaal in te gaan en op 'eigen' plaatsen te gaan ziaen.
Er zal natuurlijk wel zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw
voorkeuren.

10. Brengt de NSvK in 2020 nog een seizoensbrochure uit??
Nee, vanwege de steeds veranderende situaIe en hoge kosten (drukken en
verzenden) hebben we besloten om dit seizoen het complete programma vooral
via digitale media te communiceren. Als we straks (hopelijk!) toch weer meer
mensen in de zaal kunnen toelaten, zullen we waarschijnlijk per concert via ﬂyers
aandacht voor onze concertserie proberen te krijgen.

