Soundtracks
Op 15 maart is het weer zover; Soli zit weer
in de Stadsschouwburg van Velsen. Het
jaarlijkse Concert voor “de Vrienden” van Soli
staat dit jaar in het teken van film-, radio en
televisiemuziek oftewel “Soundtracks”.
De schouwburgcommissie, bestaande uit
Jeroen Miessen, Deborah Koolen, Anita van
Opzeeland, Ian Stewart, Tim Essers en Floor
Out, hebben weer hun best gedaan om,
samen met Janneke Boonstra als regisseur,
een zo gevarieerd mogelijk
concert te organiseren.
Op het programma staat een gevarieerde
lijst van muziekstukken die een hoog
“Oja”-gehalte bij de bezoekers zal oproepen.
Weet u nog die banaan die in een reclamefilmpje als ballerina over het scherm danste?
Of herinnert u zich nog de muziek uit de Lion
King van Elton John? Het belooft een avond
vol spektakel te worden. Niet in het minst
omdat ook het ballet van Dansschool Jolein
weer mee doet en natuurlijk ook onze
majorettes. Een extra impuls wordt dit jaar
gegeven door het koor Sparkle dat meedoet
met het Klein Orkest bij de uitvoering van
enkele stukken zoals de “Exodussong”.

Soli Concert 2014
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 Muziek verkocht. Donateurs
en andere “vrienden van Soli” zullen per
brief voor het concert uitgenodigd worden.

In de voorbereidingen zijn uiteraard weer de
nodige zaken afgestemd met de regisseur
Janneke Boonstra, die ook dit jaar de
voorstelling op poten gaat zetten. Hierbij is
weer zoveel mogelijk rekening gehouden met
de muzikale wensen van de orkestonderdelen.
Maar nog niet alles is in kannen en kruiken.
Voor het programmaboekje zijn we nog op
zoek naar sponsors om, met het plaatsen van
een advertentie, een bijdrage te leveren aan de
kosten van deze avond. Ook hebben we nog
vrijwilligers nodig voor het opbouwen van het
podium op vrijdag (overdag) en twee
“floormanagers” die tijdens de voorstelling de
orkesten zullen begeleiden. En als u nog iemand
weet die de bediening van de volgspot voor zijn
rekening wil nemen, wij horen het graag van u.
Maar eerst nog even de generale repetitie en
de diverse gezamenlijke repetities in het Solicentrum. We hebben ze voor uw alvast op een
rijtje gezet.

Donderdag 6 maart
Opleidingsorkest
Klein Orkest
Majorettes
Jolein
Donderdag 13 maart
Opleidingsorkest
Klein Orkest
Majorettes+Jolein
Koor

18.45 - 19.45
19.45 - 22.00
19.00 - 20.20
19.20 - 20.40
18.45 - 19.45
19.00 - 22.00
19.00 - 20.40
20.40 - 22.00

Dinsdag 11 maart
FINALE: alle onderdelen
Jolein
Harmonieorkest

19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
19.30 - 22.00

Vrijdagavond 14 maart
Slagwerk
Harmonie

19.00 - 20.00
20.00 - 22.00

Zaterdag overdag 15 maart
Opleidingsorkest
Klein Orkest

11.00 - 13.00
15.00 - 17.00

