Beste (ouder/verzorger van) cursist,
Wij hopen dat het met jullie naar omstandigheden goed gaat.
Scholen in de Kunst heeft haar deuren moeten sluiten vanwege de maatregelen van de overheid tegen verdere
verspreiding van het Coronavirus. Wij betreuren het dat wij hierdoor ons reguliere aanbod nu niet kunnen uitvoeren
zoals jullie gewend zijn. Het besluit is genomen uit het oogpunt van de gezondheid van onze bezoekers, cursisten en
onze medewerkers.
Hoe gaan we verder?
Wij vinden het belangrijk om onze educatieve activiteiten te blijven continueren in deze uitzonderlijke situatie. De
omstandigheden maken dat we creatieve oplossingen zoeken. De docenten en medewerkers van Scholen in de
Kunst zijn afgelopen dagen hard aan het werk gegaan om de lessen in een andere vorm invulling te geven.
Wat betekent dit voor jou?
Onze fysieke deuren zijn nog steeds gesloten, maar onze digitale deuren zetten we wijd open. Onze docenten gaan,
zoveel als mogelijk, jouw les of cursus digitaal geven. Hierover gaat jouw docent binnenkort contact met je opnemen
en hij of zij zal dan ook aangeven via welk medium dat zal plaatsvinden. We vragen je begrip dat de mogelijkheden
die onze docenten hierin op korte termijn hebben, bijvoorbeeld door hun thuissituatie, kunnen verschillen.
YouTubekanaal
Daarnaast bieden we in de komende periode bieden we onze cursisten extra online aanbod op het YouTubekanaal
van Scholen in de Kunst. Daar kun je kiezen uit diverse lessen, opdrachten, instructies en challenges. Velen van jullie
zitten noodgedwongen thuis en kunnen zo de ontstane vrije tijd invullen met al het moois dat kunst en cultuur te
bieden heeft. Met als voordeel dat je niet alleen je eigen cursus kunt volgen, maar ook een uitstapje kunt maken
naar een andere les of cursus. Scholen in de Kunst heeft immers een breed aanbod aan kunstvormen.
De filmpjes worden steeds aangevuld; houd het kanaal dus regelmatig in de gaten.
En na 6 april?
We bekijken de komende weken tot 6 april hoe het werkt. Mochten er meer of andere maatregelen vanuit de
overheid op ons afkomen, dan zullen we opnieuw bekijken hoe we verder gaan.
Houd er rekening mee dat eindpresentaties, voorstellingen en optredens mogelijk een andere vorm krijgen dan je
gewend bent. En misschien zelfs niet kunnen plaatsvinden. We hopen natuurlijk van harte dat het zover niet zal
komen!
Dit is een zeer uitzonderlijke situatie waarin wij ons met elkaar bevinden. Een situatie van overmacht.
Namens alle medewerkers van Scholen in de Kunst wens ik jou veel sterkte in deze onzekere tijd. We hopen dat we
met onze online lessen en activiteiten van betekenis zijn en je zo kunt blijven genieten van je hobby, les en cursus.
Vragen?
Veelgestelde vragen (FAQ) over vervallen cursussen plaatsen we voor het weekend op onze website. Indien je vraag
niet wordt beantwoord, kun je mailen naar cursistenadministratie@scholenindekunst.nl
Telefonisch zijn we in deze periode lastiger te bereiken.
We vertrouwen erop dat we hier met z’n allen goed uit komen en elkaar snel in goede gezondheid weerzien. In onze
mooie dansstudio’s, theaterlokalen, ateliers en leskamers.
Namens alle medewerkers,

Niels Veenhuijzen
directeur/bestuurder

