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Minister Spahn van Gezondheid gaat ervan uit dat er tot nu toe
zo'n 300 Covid-19-infecties zijn gemeld via de Corona-Warn-App
De Duitse overheid geeft ﬁnanciële steun aan 27 zelfstandige
muziekensembles
Sekswerkers protesteren in Berlijn voor de opening van bordelen
Minister van Gezondheid Spahn gaat ervan uit dat tot nu toe rond de 300
Covid-19-infecties zijn gemeld via de Corona-Warn-App. Precies kan hij het niet
zeggen, omdat de gegevens om privacy-redenen niet centraal worden opgeslagen.
Volgens het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, is de Duitse coronawaarschuwingsapp, die op 16 juni werd gelanceerd, inmiddels 14,6 miljoen keer
op smartphones gedownload. Dat is vaker dan alle corona-apps in andere EUlanden samen, aldus Spahn in een interview met Der Spiegel.
Spahn waarschuwde ervoor het
wondermiddel. We moeten nog
mondkapjes dragen en ons aan
Spiegel Online (betaalmuur) en

eﬀect van de app te overschatten. "Het is geen
steeds op elkaar letten, afstand houden,
de hygiënemaatregelen houden." Lees meer bij
tagesschau.de

Cijfers RKI
Het RKI meldde vrijdagmorgen 446 nieuwe corona-infecties, wat het totaal aantal
besmettingen in Duitsland brengt op 195.674. Met negen nieuwe sterfgevallen in
de afgelopen 24 uur staat het dodental nu op 9003. Rond de 181.000 mensen in
Duitsland zijn van Covid-19 genezen. Lees meer bij het RKI
Het aantal sterfgevallen in Duitsland is, na een tijdelijke verhoging in april, sinds
begin mei weer genormaliseerd. Er is geen oversterfte meer, meldt het
Statistisches Bundesamt, het Duitse bureau voor de statistiek, op basis van cijfers
tot en met 7 juni. Lees meer bij tagesschau.de
Financiële steun voor orkesten
De Duitse overheid geeft vanwege de coronacrisis ﬁnanciële steun aan 27
zelfstandige ensembles en orkesten. De belangrijkste inkomstenbron voor
deze muziekensembles, optredens, is de afgelopen maanden volledig weggevallen
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en daarom vrezen ze voor hun voortbestaan, aldus Monika Grütters,
cultuurvertegenwoordiger van de Duitse regering. Ze heeft 5,4 miljoen euro
uitgetrokken voor een speciaal hulpprogramma, waarmee de musici zo snel
mogelijk weer aan de slag moeten kunnen.
De ensembles en orkesten zijn een belangrijke creatieve factor in de
muziekcultuur, aldus Grütters. Ze kunnen elk maximaal 200.000 euro aanvragen.
In aanmerking voor de steun komen onder meer de Akademie für Alte Musik
Berlin, Concerto Köln, de Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, de
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen en de Philharmonie Leipzig. Lees meer bij
Süddeutsche.de en Bundesregierung.de
Protest sekswerkers
Enkele tientallen sekswerkers hebben in Berlijn voor het gebouw van de
Bondsraad - de vertegenwoordiging van de deelstaten - met sekspoppen
gedemonstreerd voor de heropening van bordelen. Sekswerkers mogen sinds
midden maart niet meer werken en worden in de illegaliteit gedreven, zeggen ze.
Ze willen meer ﬁnanciële steun. Ze vinden het onbegrijpelijk dat voor hun branche
geen versoepelingen gelden, terwijl massagesalons, tattooshops en sauna's in
Duitsland wel open mogen. In Nederland en Oostenrijk mogen sekswerkers
ook weer aan het werk. Lees meer bij tagesschau.de
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