
- Uitstel is geen afstel -  
 

België kleurt opnieuw covid-rood en de aankomende winter brengt allicht geen beterschap. 
Omwille van veiligheidsoverwegingen wordt de Rachmaninoff 3-daagse verschoven naar een 
Rach 2-daagse op zaterdag 23 april en zondag 24 april 2022. Info & boeking: klik HIER. 
Deze beslissing werd genomen in overleg met het kerkbestuur, ook pianist Vitaly Samoshko 
met het orkest van dirigent Eric Lederhandler en solo-pianist Timur Sergeyenia vinden de 
verdaging enorm spijtig, maar daartegen wijs om zich te schikken naar deze regeling. 
 

Extra concert: 
zodra covid het toelaat kan een 45-koppig orkest niet zomaar samengeroepen worden. 
Daarentegen is een pianist flexibeler. Daarom wordt er, zodra de covid-druk slinkt, een extra 
Rachmaninoff solo-pianoconcert opgevoerd met klaviervirtuoos Timur SERGEYENIA, dit ter 
compensatie voor de muziekliefhebbers die boekten maar helaas op hun concerthonger 
moeten blijven zitten. Programma-info. Vrije bijdrage welkom t.v.v. dienstbetoon De LINK. 
Uitnodiging volgt te gepasten tijde.  
 

Redenen voor uitstel:  
o omdat ons publiek een uitgesproken ouder publiek is, dus kwetsbaarder is, 
o omdat sinds de laatste covid-uitbraak er geen supplementaire reservaties 

genoteerd werden, allicht omdat ouderen bang zijn, 
o omdat vooral ouderen de covid-gezondheidscheck aan de inkom als een barrière 

ervaren, 
o een evenement met 200 personen zou nog doenbaar geweest zijn. Omdat wij meer 

genodigden verwachten, vergt dit nog meer omslachtige covid-restricties. 
Een orkestoptreden is zeker uit den boze:   
o sinds de nieuwe covid-uitbraak moeten er enkele muzikanten in quarantaine, 
o sindsdien is het voor de muzikanten die van het buitenland moeten komen niet 

evident om aan alle covid-restricties te voldoen, 
o veel muzikanten komen uit het Brussel en Wallonië waar de covid-cijfers nog 

minder gunstig zijn, 
o collega's-musici zijn bang om besmet te geraken omdat op het podium de sociale 

distantie en een masker niet mogelijk zijn, dit laatste zeker voor blazers die 
uitgesproken veel speekselspatten verspreiden,   

o de kerk is ook te klein om een groot podium te bouwen om sociale distantie te 
creëren tussen de musici, 

o ... 
 

Wij vinden het zelf zeer pijnlijk dit project te moeten uitstellen en ook de muzikanten voelen 
zich op hun passie getrapt, maar veiligheid gaat voor. 
Uiteraard blijven de tickets en reservaties geldig. 
 

Dank voor uw begrip, 
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