
NIGHT OF MUSIC
Soli presenteert:

nightofmusic.soli.nl



Het Comité van Aanbeveling, bestaan-
de uit Frank Dales (burgemeester van 
Velsen), Jakob Klompien (directeur 
Rabobank IJmond) en Cor Oudendijk (ex 
havenmeester en bekend vrijwillig be-
stuurder), beveelt dit evenement bij u 
aan en stimuleert dat een aantal spon-
soren dit spektakel mede mogelijk kan 
maken. 

V.l.n.r: Jakob Klompen, Frank Dales, Cor Oudendijk



Night of Music
Muziekvereniging Soli bestaat in 2019 honderdtien jaar. Bij het voorbereiden van de festiviteiten rond dit jubileum 
is het idee ontstaan een bijzonder muziekspektakel te organiseren.

Soli heeft gezocht naar een formule die een breed publiek moet aantrekken. Gekozen is voor een opzet in de trant van de 
populaire “Vrienden van Amstel”. Oftewel, een combinatie van landelijk bekende artiesten en de top uit de regio op gebied 
van muziek. Dat de mix van popmuziek met populaire klassieke muziek en show een breed publiek aanspreekt, is inmiddels 
gebleken tijdens eerdere edities uit vorige jubileumjaren. 

Gekozen is om meerdere landelijk bekende artiesten uit te 
nodigen. Zij brengen een programma dat zal bestaan uit 
pop- en licht-klassieke muziek. Daarnaast is er een aantal 
koren uit de eigen regio die ieder op hun terrein tot de top 
behoren. De Night of Music wordt gehouden in het Ten-
niscentrum Velserbroek bij de firma Thoolen, dat speciaal 
wordt omgebouwd tot een concertzaal met een capaciteit 
van ongeveer 1.500 toeschouwers. 

De Night of Music, die wordt gehouden op 25 mei 2019, is 
nog een werktitel, omdat U als mogelijk sponsor uw be-
drijfs- of merknaam aan dit evenement kunt verbinden.

Naast muziek wordt er ook voor catering gezorgd: met 
meerdere tapeilanden is er in de zaal heel wat te vinden. 
Verder zijn er buiten op het terrein verschillende ‘food-
trucks’ te vinden om de honger verder te stillen. Voor spon-
soren en genodigden is vooraf aan het concert een speciaal 
ontvangst zijn onder begeleiding van een drankje en een 
hapje. Na het feestelijke concert verzorgen meerdere ar-
tiesten de ‘afterparty’.



Muziekvereniging Soli
Muziekvereniging Soli is gevestigd in Driehuis/Velsen. Met onge-
veer 170 leden behoort Soli tot de grootste muziekverenigingen 
uit de regio.

Soli is in 1909 opgericht als fanfare-orkest Soli Deo Gloria en in 1923 uit-
gebreid tot een harmonieorkest. Het harmonieorkest speelt voornamelijk 
symfonische blaasmuziek. Het behoort tot de landelijk hoogste afdeling van 
blaasorkesten; een kwaliteitsbeoordeling die bij concoursen wordt gegeven. 

Inmiddels bestaat de vereniging uit meer dan 12 onderdelen. Voor de oplei-
ding van onze leden hebben we groepen met verschillende niveaus, zowel 
voor kinderen als voor volwassenen. Vanuit deze groepen stromen de leden 
door naar één van onze orkesten, zoals de Harmonie, het Klein Orkest, de 
Big Band, de Slagwerkgroep, Opleidingsorkest, de Funband en het Marsor-
kest. 

Voor onze Night of Music wordt één groot Soli-orkest geformeerd uit ge-
noemde orkesten. Dit wordt een orkest van meer dan 100 muzikanten, aan-
gevuld met ongeveer 200 koorzangers en zangeressen en landelijk bekende 
artiesten. 

Eigen accomodatie

Soli beschikt over een eigen 
verenigingsgebouw, waar veel 
activiteiten van de vereniging 
plaatsvinden.

Eigen opleiding
Soli doet veel aan eigen 
opleidingen. Naast 6 verschil-
lende opleidingsgroepen in 
ons centrum zijn wij ook op 
basisschool de Toermalijn  
te vinden met het project 
“Meer muziek in de klas”.



Dit jaar is muziekvereniging Soli verkozen tot vereniging van het jaar van de Provincie 
Noord-Holland. Dit betekent dat wij meededen aan de landelijke verkiezingen, waarbij de 
verenigingen door een vakjury beoordeeld zijn. Uit deze beoordeling zijn wij tot de top 3 
verenigingen van Nederland verkozen en hopen wij op de titel!

Vereniging van het Jaar 2018



Artiesten

Gericht wordt op bekende landelijke zangers/zangeres-
sen en een landelijk maar ook plaatselijk zeer bekende 
band.

Orkest

Het orkest wordt geformeerd uit het Harmonieorkest, 
het Klein Orkest, het Opleidingsorkest, de Slagwerk-
groep en de Bigband.

Koren

De deelnemende koren komen allen uit de regio en zijn 
ieder specialisten in hun genre. In totaal staat er een 
gezamenlijk koor van 200 mannen en vrouwen.

Overig

Hiernaast zal er ook andere muziek te horen zijn, zoals 
een DJ die tijdens de afterparty en misschien wel tij-
dens het optreden met het orkest optreedt.

Artiesten en deelnemers

Geen concert  is 
compleet zonder 

artiesten en deel-
nemers die de 

avond een mooie 
invulling geven. 
Hiernaast geven 

wij een overzicht 
van wat er tij-

dens de avond te 
beluisteren zal 

vallen.



Hans Klok, Ernst Daniël Smit, Justine 
Palmelay en de meidengroep Mai Tai zijn 
enkele artiesten die tijdens voorgaan-
de editie meededen. Zij voerden onder 
begeleiding van het orkest hun eigen 
programma uit.



De vorige editie was een groot succes, 
waarbij de zaal met 1.750 mensen 
helemaal uitverkocht was en het eve-
nement dankzij de sponsoren kosten-
dekkend kon worden afgesloten. 



Financiën

De belangrijkste uitgaven bestaan uit de honoraria voor de 
artiesten en het ombouwen van de evenementenhal tot con-
certzaal. Ook moeten de geluidsinstallatie en het licht op pro-
fessionele wijze worden aangepakt. Daarnaast zijn er diverse 
bijkomende posten, zoals speciale muziekarrangementen voor 
de combinatie van solist, koor en harmonieorkest. 

Soli heeft voor dit ambitieuze project een begroting opgesteld 
en geconcludeerd dat de avond niet kan worden georganiseerd 
zonder substantiële bezoekersaantallen en sponsoren.

Het behoeft nauwelijks toelichting dat aan deze avond 
kosten verbonden zijn.



Evenementenhal

De tennishal biedt ruimte voor een groot podium en kan ruim 1.500 
toeschouwers bevatten. De zaaleigenaar was zeer enthousiast over 
het initiatief van Soli en heeft de zaal gratis ter beschikking ge-
steld. Daarmee was de eerste sponsor binnen, wat voor de organi-
satie een grote opsteker en stimulans betekent!

Uiteraard vraagt het ombouwen van een tennishal in concertzaal 
de nodige inspanning, zoals aanvullende verlichting, geluid, podi-
um, stoelen, catering, parkeren en de versiering. Onze commissie 
logistiek en accommodatie is inmiddels actief om al deze zaken te 
regelen.

Als locatie is het tenniscentrum Velserbroek gekozen. Een 
uitstekende locatie op een centraal punt in de gemeente, goed 
bereikbaar met auto, fiets en openbaar vervoer.



Naast een parkeerplaats voor auto’s is 
er ook voldoende gelegenheid op het 
terrein om fietsen te stallen.



De commissies staan er niet alleen voor. 
Naast een grote groep vrijwilligers uit 
de eigen vereniging komen er ook van-
uit zusterverenigingen veel vrijwilligers 
helpen.



Organisatie

De commissie Financiën verzorgt het financiële gedeelte en heeft de controlfunctie. 
Daarnaast verzorgt de commissie de contracten, verzekeringen, fondswerving en 
overige financiële aspecten.  

De commissie PR & Sponsoring verzorgt de communicatie, voorlichting, publiciteit en 
propaganda van ‘Night of Music’. Daarnaast maken sponsorwerving en social-media 
een groot deel uit van haar taken.

De commissie Accommodatie verzorgt het ombouwen van de evenementenhal tot 
concertzaal. 

De commissie Artistiek verzorgt de inhoud van de avond. Daarbij gaat het om de 
keuze van de artiesten en de opbouw van het programma. Omdat alle artiesten hun 
eigen eisen hebben met betrekking tot de verlichting en geluid, is deze commissie 
tevens verantwoordelijk voor deze aspecten.  

De commissie Catering is verantwoordelijk voor tapeilanden, koffiepunten, munten-
verkoop en leeftijdsbandjes.

De commissie Hospitality is verantwoordelijk voor het representatieve aspect van de 
Night of Music. 

De organisatie van de Night of Music berust bij een stuurgroep onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur van de vereniging. Deze stuurgroep wordt ondersteund door de volgende zes com-
missies:

Financiën

PR/Sponsoring

Logistiek/
Accommodatie

Artistiek

Catering

Hospitality



Sponsoren

Uiteraard kunnen er afspraken worden 
gemaakt over wensen van de sponsor. 
Ook kan een sponsor als tegenprestatie 
voor publiciteit, kiezen om bijvoorbeeld 
een deel van de inrichting van de zaal te 
verzorgen. Het beschikbaar stellen van de 
geluidsinstallatie of het ‘adopteren’ van 
een artiest biedt ook creatieve mogelijk-
heden om een naam aan het evenement 
te verbinden.

Om het evenement kostendekkend te houden is 
het zoeken van sponsoren één van de belangrijk-
ste taken van de commissies.

Voor de organisatie van de ‘Night of Music’ is inmiddels al 
één hoofdsponsor bereid gevonden een substantiële finan-
ciële bijdrage te leveren.

Daarnaast is het spektakel aantrekkelijk voor een bedrijf 
dat als hoofdsponsor de bedrijfs- of merknaam wil verbinden 
aan de ‘Night of Music’. Wij vertrouwen erop dat er voldoende 
regionale sub-sponsoren worden gevonden. Het is immers:
•	 een cultureel evenement met een jeugdige en positieve regi-

onale uitstraling;
•	 een vernieuwende, professionele formule;
•	 een doorbraak in de wijze waarop harmonie- en fanfareorkesten 

zich presenteren;
•	 met ruim duizend bezoekers een evenement van grote omvang;
•	 een opzet die diverse mogelijkheden biedt voor publiciteit; 

Door de omvang van free publicity die het evenement voor het evene-
ment zal krijgen, blijkt dat de nieuwswaarde van het evenement door de 
pers hoog gewaardeerd wordt.



Outside advertenties Inside advertenties Online advertenties

Wat heeft ‘Night of Music’ een sponsor te bieden:
•	 Verbinden van de bedrijfsnaam of merknaam aan het evenement. Bijvoorbeeld The “XXXX” Night of Music.
•	 Naamsvermelding op drukwerk zoals briefpapier, uitnodigingskaarten, aankondiging affiches, programmaboekjes, 

persberichten, toegangsbewijzen, etc.
•	 Publiciteit in de speciale bijlage bij een huis-aan-huis-krant die voor het evenement zal worden gepubliceerd.
•	 Bij het verbinden van de naam van de sponsor aan het evenement, free publicity via de media zoals pers, kabel-

kranten en social media.
•	 Het inrichten van een VIP-ruimte, waar de sponsor gasten kan ontvangen.
•	 Het plaatsen van een verkoop- of promotiestand.
•	 Het ter beschikking stellen van toegangsbewijzen voor personeel en/of klanten/genodigden.
•	 Publiciteit op groot formaat met reclameborden en spandoeken.
•	 Publiciteit door het verbinden van een naam of merk aan een onderdeel van het programma. Bijvoorbeeld: Dit 

muziekstuk of deze artiest wordt/werd aangeboden door...

1 2 3

Alle sponsoren zullen 
op de speciale site te 
vinden zijn!

Logo’s zullen te zien 
zijn  op posters, vlag-
gen en grote reclame-
borden!

Het is mogelijk uw naam 
in de hal te plaatsen op 
banners, crewshirts en 
nog veel meer!



nightofmusic.soli.nl

contact informatie

Postadres: Bezoekadres:

Muziekvereniging Soli
T.a.v. de stuurgroep 
Per adres:
Dinkgrevelaan 11
2071 BP SANTPOORT

Kerkpad 83
2071 CX Santpoort-Noord
Telefoon: (023) 5379025
E-mail: jubileumconcert2019@soli.nl


