Kortrijk, 13 maart 2020

“VRT Bigband meets KSO Symphony” wordt uitgesteld
Met spijt moeten de co-organisatoren van ”VRT Bigband meets KSO Symphony”, de VRT Bigband en
het Kortrijks Symfonisch Orkest, vandaag aankondigen dat de gezamenlijke concerten op 28 maart in
Kuurne en op 4 april in Kortrijk worden geannuleerd. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum, maar
aangekochte tickets worden alvast terugbetaald.

Waarom worden de concerten uitgesteld?
We hebben de recente berichtgeving rond COVID-19 nauwgezet gevolgd. Het werd snel duidelijk dat
de situatie snel evolueert en dat alle contactmomenten tot een minimum beperkt moeten worden.
Op donderdagmiddag namen de gemeenten Kuurne en Kortrijk zelf de beslissing om evenementen,
los van het aantal deelnemers, af te zeggen tot minstens het einde van de maand. We begrijpen deze
beslissing volledig en hopen nu ook op uw begrip.

Uitstel maar geen afstel?
Inderdaad, want zowel de musici van de VRT Bigband als van het Kortrijks Symfonisch Orkest en een
hele schare luisteraars keken al langer uit naar dit bijzondere muzikaal evenement waarvoor al veel
studie, repetitie en andere inspanningen werden geleverd. Het is daarom de logica zelve dat dit
project een nieuwe kans krijgt.
Nadat de administratieve verwerking van de annulaties afgerond is, zal in samenspraak met de
betrokkenen een nieuwe datum gezocht worden. Die wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Wat met mijn gekochte tickets en (kosten voor) gemaakte afspraken?
We hopen dat u uw ticket wil omboeken naar de nieuwe datum, maar engageren ons alle tickets terug
te betalen. Op dit moment wordt uitgezocht hoe dat het beste gebeurt via ons ticketplatform, UiT in
Kortrijk. Tickethouders worden rechtstreeks gecontacteerd.
VRT Bigband en het Kortrijks Symfonisch Orkest kunnen geen tegemoetkomingen doen in andere
gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor transport of accommodatie.

Ik heb andere vragen in verband met de concerten VRT Bigband meets KSO Symphony.
Stuur in dat geval een mailtje naar bestuur@hetkso.be. Hou er rekening mee dat het enkele dagen
kan duren vooraleer u een antwoord krijgt.

Ik maak me zorgen, waar kan ik terecht voor meer informatie?
Indien u zich zorgen maakt over de gezondheid van uzelf of van uw familie, raden we u aan om contact
op te nemen met uw huisarts. Alle bijkomende informatie is te vinden op de website www.infocoronavirus.be van de FOD Volksgezondheid.

We danken u bij voorbaat voor uw begrip en hopen u op het uitgestelde concert te mogen begroeten.
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