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Inmiddels is dit weer de tweede en laatste 
nieuwsbrief voor het concert. In de eerste 
nieuwsbrief heeft o.a. kunnen lezen dat we 
nog een extra floormanager nodig hebben. 
Hierin is nog niet voorzien. Als u nog iemand 
weet die mee wil werken………… graag!

Dat betekent dus ook dat het programma 
definitief vastgesteld is en het programma-
boekje in de maak is. Gelukkig hebben wij 
ook dit jaar weer de nodige sponsoren 
gevonden die ons concert met een financiële 
ondersteuning mogelijk maken.

De komende dagen staan vooral in het teken 
van de muzikale voorbereiding binnen de 
orkesten en de gezamelijke repetitie voor de 
finale waar geheel Soli weer samen op het 
podium zal staan. 

Voor het eerst zal dit jaar het Velsense koor 
“Sparkle” meedoen. In het tweede deel van 
het concert zullen zij bij verschillende 
nummers van het Klein Orkest meezingen. 
Inmiddels heeft het koor en orkest hiervoor 
ook al een repetitie gepland.
 
Het belang van het bijwonen van de generale 
repetities behoeft eigenlijk geen mededeling. 
Toch blijkt het niet voor iedereen duidelijk te 
zijn dat u het uniform aan dient te hebben. 

Voor het instellen van de belichting is het 
wezenlijk anders als iedereen in de juiste 
kleding (lees: kleur) op het podium zit. Ook het 
op tijd aanwezig zijn is van evident belang voor 
de techniek.
 
En ten slotte: Heeft u vrijdag overdag nog tijd 
beschikbaar? Meldt u dan bij een van de leden 
van de commissie. 

Mogelijk kunt u overdag nog meehelpen bij het 
klaarmaken van de schouwburg. Kom echter 
niet op eigen houtje naar de schouwburg. Daar 
worden alleen personen binnengelaten die door 
ons aangemeld zijn. 

Kaartverkoop
 
Ook dit jaar zullen er op diverse plaatsen 
weer kaarten te koop zijn. Uiteraard kunt u 
nu al kaarten via de website van het 
theater bestellen. Ook worden de kaarten 
bij Molenaar Muziekinstrumenten verkocht. 
Donateurs en andere “vrienden van Soli” 
zullen per brief voor het concert uitge-
nodigd worden.

Donderdag 6 maart
Opleidingsorkest     18.45 - 19.45
Klein Orkest   19.45 - 22.00
Majorettes   19.00 - 20.20
Jolein      19.20 - 20.40

Donderdag 13 maart
Opleidingsorkest   18.45 - 19.45
Klein Orkest    19.00 - 22.00
Majorettes+Jolein  19.00 - 20.40
Koor     20.40 - 22.00

Dinsdag 11 maart
FINALE: alle onderdelen  19.30 - 20.00 
Jolein     20.00 - 20.30
Harmonieorkest    19.30 - 22.00

Vrijdagavond 14 maart
Slagwerk    19.00 - 20.00  
Harmonie    20.00 - 22.00
Zaterdag overdag 15 maart
Opleidingsorkest   11.00 - 13.00
Klein Orkest    15.00 - 17.00

Zaterdagavond 15 maart
voor alle orkesten   19.30 aanwezig


