
Datum: 16 november 2020 
Betreft: wijzigingen Welkom bij het Orkest  
 
Beste cultuurcoördinator, beste docent,  
 
Vanwege de Coronamaatregelen zijn we genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren bij het 
project Welkom bij het Orkest. Zo kunnen door de ‘anderhalve meter afstandsregel’ de concerten 
niet plaatsvinden in de NedPhO-Koepel omdat het daar te klein is. Gelukkig hebben we een prachtige 
oplossing gevonden bij één van onze vaste partners: Het Concertgebouw.  
 
Wat gaat er veranderen: 
 
Nieuwe datum en tijd: 
De concerten van Welkom bij het Orkest in het Concertgebouw zullen plaatsvinden op: 
31 maart 2021 9:30 en 11:30 uur  
Hierdoor komen de data in mei te vervallen  
 
Andere locatie: 
De concerten van Welkom bij het orkest zullen plaatsvinden in de Grote Zaal van Het 
Concertgebouw, Concertgebouwplein 10, Amsterdam.  
 
en verder: 
- De livestream van 9 april 2021 11:00 wordt verplaatst. Daarover ontvangen jullie spoedig bericht.  
- De Meet & Greet op school kunnen helaas niet plaatsvinden en komen dus te vervallen. 
- In plaats van Meet & Greet zal een aantal musici klassen bezoeken en een evaluatie les geven in de 
weken na de concerten van 31 maart 2021. Uw school kan zich daarvoor bij Jacco Minnaard 
jm@nedpho.nl) aanmelden. In overleg wordt dan een datum gezocht.  
- De inleiding voor aanvang van het concert kan niet plaatsvinden.  
- Woensdag 13 januari zal er een startworkshop voor docenten plaats vinden in Het 
Concertgebouw. In deze workshop maakt u, samen met collega’s, kennis met het voorbereidend 
lesmateriaal om goed voorbereid aan het traject te binnen.  
 
We hebben plaatsen voor uw school gereserveerd op 31 maart 2021. Belangrijk is dat u zich even 
opnieuw aanmeldt.  
Mocht 31 maart echt niet uitkomen, dan kunt u ook de lege plaatsen van 29 of 30 maart reserveren.  
 
Aanmelden gaat als volgt:  

1. Ga naar https://educatie.concertgebouw.nl/welkombijhetorkest  
Bij de datum en tijd van uw keuze klikt u op ‘bezoek inplannen’ u gaat dan naar de inlogpagina.  

2. Als u wel een account heeft bij het Concertgebouw kunt u die inloggegevens gebruiken.  
Als u geen account heeft klikt u op ‘account aanmaken’  
Veel scholen zijn bij ons bekend, door de postcode van de school in te vullen en op ‘zoek’ te 
klikken wordt uw school gezocht. 
Als uw school niet gevonden wordt, kunt u de school registreren. 
Als de school wel gevonden wordt, kunt u uw persoonlijke gegevens invullen en op verstuur 
klikken. 

3. In beide gevallen ontvangt een mail met de inloggegevens, hiermee kunt u inloggen en u 
komt direct in het inschrijfformulier. 

Na het versturen van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch per mail een bevestiging van 
deelname en overige informatie.  

 
Wacht niet te lang met aanmelden om risico van volle concerten te vermijden! 
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We zullen de concerten van Welkom bij het Orkest in mei 2021 die nu in Planned Culture staan 
annuleren. Op donderdag 19 november krijgt u daarvan een melding vanuit dat systeem.  
 
Heeft u vragen of zijn er dingen niet duidelijk, schroom dan niet om contact met mij op te nemen via 
de mail of telefoon: jm@nedpho.nl of 06 42142470. Ik zal in ieder geval in de week van 23 november 
contact met jullie opnemen of alles gelukt is. 
 
Hartelijke groet,  
 
Jacco Minnaard  
Programmeur educatie NedPhO|NKO 
jm@nedpho.nl  
www.orkest.nl  
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