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Van de redactie
2020 was voor ons allen een raar jaar, ook voor Kalinka. Toen het er in het begin nog uitzag dat
het voor ons een fantastisch jaar zou worden met allerlei geplande optredens, was die hoop op
6 maart al een beetje vervlogen. Kort daarop werd de eerste landelijke lockdown aangekondigd,
waardoor de repetitie van die avond uiteindelijk de laatste voor de lockdown is geworden.

13 september 2019 in “De Buurvrouw

5 oktober 2019 in Brielle

Het was even behelpen, maar uiteindelijk wenden we met z’n allen aan het repeteren via Zoom
door de inventiviteit van de artistieke leiding en de leden. De dansgroep schaalde het aantal
repetities op naar twee keer per week en de andere secties speelden en zongen ook door, met de
inmiddels bekende gezamenlijke borrel in de tweede helft. Zo konden wij toch contact houden en
hielden we ons talent op peil. Toen de versoepelingen eenmaal kwamen, kon de dansgroep met
een kleine groep op een parkeerplaats fysiek bij elkaar komen, en voordat we het wisten was het
na de zomerstop veilig genoeg om weer bij elkaar te komen.
Enkele weken konden we allemaal weer bij elkaar zijn, al hielden we altijd in ons achterhoofd dat
als de cijfers zouden verslechteren, we uiteindelijk weer terug zouden moeten naar de
Zoomrepetities. Toen de besmettingen weer toe begonnen te nemen, moest het koor tegen wil en
dank weer overgaan op thuisrepetities en uiteindelijk gingen we met het hele land een harde
lockdown in, waardoor we de laatste repetitie via Zoom moesten doorbrengen.
Het was een moeilijk jaar, maar als Kalinka hebben we toch veel bereikt en allerlei nieuwe
nummers aangeleerd. Wij hopen dat er meer mogelijkheden komen om onze talenten te laten zien
en weer op het podium te kunnen zingen, dansen en spelen. De redactie wenst alle Kalinka-leden,
de artistieke leiding en alle andere mensen die betrokken blijven bij Kalinka fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!

Van het Bestuur
Dit kalenderjaar was voor Kalinka en de artistieke leiding een moeilijk jaar door de beperkingen
van COVID-19 op zowel de repetities, uitvoeringen en het sociale samenzijn. Het bestuur wil graag
invulling geven aan onze doelstelling maar moest rekening houden met de regels en beperkingen.
In het jaarverslag zullen we terugkijken op dit verenigingsjaar en de ontwikkeling van Kalinka.
Het bestuur wenst de leden en artistieke leiding mooie feestdagen en een goede start van 2021
waarin we snel weer terug kunnen naar een normale situatie.
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Resultaten vragenlijst repetities:
Eind november heeft het bestuur een vragenlijst rondgestuurd aan de leden over de invulling van
repetities in Coronatijd en de genomen maatregelen. Ongeveer de helft van de leden heeft de
vragenlijst ingevuld, waarvoor veel dank! Het bestuur is blij om te zien dat de leden in grote mate
de genomen maatregelen ondersteunen en dat velen de online repetities waarderen als we niet in
de school kunnen repeteren. Verder bleek dat de meeste leden voorstander waren van een
gezamenlijke afsluiting van dit jaar en daarom heeft het bestuur afgelopen vrijdag een feestelijk
programma georganiseerd. Wat betreft de maatregelen per sectie is duidelijk dat er binnen de
dansgroep en het orkest algemene overeenstemming is over de maatregelen. Binnen koor ligt het
ingewikkelder: Waar sommigen liever strengere maatregelen zouden nemen, zouden anderen
liever minder maatregelen hebben. Het bestuur zal dit meenemen naar het nieuwe jaar en zodra
we weer in de school kunnen repeteren de maatregelen met de koorleden af stemmen. Daarnaast
zullen we ook altijd de mogelijkheid bieden om digitaal mee te repeteren voor diegenen die (nog)
niet naar de repetities kunnen komen.

Van het Artistieke team
Wij willen alle Kalinka-leden bedanken voor hun aanwezigheid, geduld en loyaliteit aan Kalinka
onafhankelijk van alle omstandigheden. En we wensen iedereen een fijne jaarwisseling en goede
start van 2021 met mogelijkheden voor life repetities en natuurlijk optredens.

Van de Concertorganisatie
Wat
Festival Cassel
Concert
Korenfestival
RotjeKoor
Festival Cambrai

Waar
Cassel,
Noord-frankrijk
Romeynshof,
Rotterdam-Ommoord
Rotterdam

Wanneer
5 april 2021

Status
In overleg

Voorjaar 2021?

In overleg

Cambrai,
Noord-Frankrijk

15 augustus 2021

15 mei of 9 oktober 2021?? Zeker
(datum staat nog niet vast)
In overleg

Laatste repetitie in 2020 via Zoom
Vrijdagavond 18 december was de laatste repetitie van het jaar via Zoom. Na de repetitie was er
een afsluiting georganiseerd. Iedereen kon inloggen en zijn zegje doen, er was een quiz
georganiseerd onder leiding van Jan van Bommel en er waren video opnamen van de nieuw
ingestudeerde dansen van de dansgroep.
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Er werden 3 video opnamen met kerstnummers uit eerdere optredens van Kalinka getoond waarbij
je mocht meezingen, mits de microfoon maar uit stond.
Marieke Droogsma was hierin de organisator wat door iedereen zeer werd gewaardeerd.
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Inna Ogarok bedankte hierna iedereen voor zijn inzet om in deze moeilijke tijd, toch op deze
manier te willen repeteren en deel te nemen. Vanuit de aanwezige leden kwam ook de positieve
reactie voor de inzet en inspanning van het artistieke team. Met als laatste wens dat we maar weer
gauw gezamenlijk kunnen repeteren in de school en ondanks alles toch fijne dagen mogen hebben
werd de avond afgesloten.
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