
INTERNATIONALE ZOMERCURSUS GREGORIAANS 

23-27 augustus 2021 – Kloosterkerk Den Haag 

MAXIMAAL WELKOM en MAXIMAAL VEILIG 

AANPAK BESTRIJDING COVID-19 VIRUS 

Het bestuur van de Amici Cantus Gregoriani organiseert samen met het Koninklijk Conservatorium de 

Internationale Zomercursus Gregoriaans 2021 in Den Haag. Bij de organisatie van deze cursus willen 

we dat alle deelnemers (cursisten en docenten) zich maximaal welkom én maximaal veilig voelen. 

We volgen daartoe de richtlijnen en aanbevelingen van de Rijksoverheid, die met de persconferentie 

van vrijdag 13 augustus zijn geactualiseerd.  

 

Tijdens de cursus spreken, zingen, eten en drinken de deelnemers met elkaar. We willen dat 

iedereen dat op een verantwoorde manier in volle vrijheid kan doen. Daarom heeft het bestuur 

besloten dat iedere deelnemer dagelijks over een geldig coronatoegangsbewijs moet beschikken, 

zodat de kans elkaar te besmetten tijdens de cursus minimaal zal zijn.  

Het coronatoegangsbewijs kan op drie manieren worden aangemaakt: 
1. Op basis van een negatieve testuitslag  
2. Op basis van een herstelbewijs na besmetting 
3. Op basis van een vaccinatiebewijs 
Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid. 
 
Deelnemers aan de cursus brengen dagelijks een coronatoegangsbewijs (uitgeprint of digitaal) mee 
naar de Kloosterkerk, samen met het legitimatiebewijs. Bij de ingangscontrole kunnen onze 
medewerkers alleen zien of de cursist beschikt over een geldig coronatoegangsbewijs. Hoe het 
bewijs tot stand is gekomen blijft buiten beschouwing en behoort tot de privacy van de deelnemers. 

Deelnemers die voor hun toegangsbewijs een beroep willen doen op ‘testen voor toegang’ kunnen 
terecht op: https://www.testenvoortoegang.org/ . Gezien de verwachte drukte in Den Haag 
gedurende de cursusweek adviseert de testorganisatie dagelijks om 08:00 uur te testen. Uitslag van 
de test is binnen een uur beschikbaar. Aangeraden wordt om afspraken een week van te voren te 
plannen. De dichtstbijzijnde testlocatie is: De Werf 15, 2544 EH Den Haag (6.2 km vanaf de 
Kloosterkerk). 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen
https://www.testenvoortoegang.org/


INTERNATIONAL SUMMER COURSE GREGORIAN CHANT 

23 - 27 August 2021 – The Hague Kloosterkerk 

A MAXIMUM OF WELCOME AND A MAXIMUM OF SAFETY 

COVID-19 VIRUS CONTAINMENT POLICY 

In cooperation with the Royal Conservatoire the board of governors of the Amici Cantus Gregoriani 
Foundation is organising the 2021 International Summer Course Gregorian Chant in The Hague. 
While organising we aim for all participants (students and teachers) to feeling a maximum of 
welcome as well as a maximum of safety. Therefore we follow the 13 August updated instructions 
and recommendations of our National Government. 

Participants of our course will speak, sing, eat and drink together. In our view everybody should feel 
completely free to act like this, but in a well-considered way. Therefore the board has decided that 
every participant should dispose daily of a current coronavirus entry pass, in order to reduce the 
infection risks to the minimum. 

The coronavirus entry pass can be obtained in three ways: 
1. Founded on a negative test result 
2. Founded on a proof of recovery after infection 
3. Founded on a proof of vaccination 
For further inquiries visit https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-
certificate/covid-certificate-for-travel-or-events 

Course participants are expected to present on a daily base at the entrance of the Kloosterkerk their 
coronavirus entry pass (printed on paper or digital) in combination with their ID. Our staff members 
will only verify the validity of the coronavirus entry pass. How this validity has been established will 
be left aside and belongs exclusively to the privacy of the participants.  

Course participants who need a rapid antigen test can go to https://www.testenvoortoegang.org/ 
and press the button EN (for English). During our course week many people are expected in The 
Hague. Therefore we are advised to get ourselves tested every morning at 8 AM. The result of the 
test will be available within the hour. We are also recommended to make our test appointments a 
week in advance. The closest testing venue is to be found at De Werf 15, 2544 EH Den Haag (6.2 km 
from the Kloosterkerk) 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate/covid-certificate-for-travel-or-events
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate/covid-certificate-for-travel-or-events
https://www.testenvoortoegang.org/

