
Nostalgie op de Zondagmiddag Amsterdams Volks-, Salon- en Amusementsorkest en Filmorkest 
Shot in the Dark

Draaiboek definitieve versie dd 02-11-2021
Vriendenconcert voor de beide orkesten met premiere van het Nostalgie-
programma van het Salonorkest

Datum 07-11-2021
Locatie the Jungle, 2e van Swindenstraat 26

bereikbaarheid prima met fiets of OV, parkeren in de buurt
Catering Pauze verzorgd door Filmorkestleden (intekenlijst vooraf)

Nazit verzorgd door Salonorkestleden (intekenlijst vooraf)
Voor vragen en organisatie Marion, Edith, Froukje, Peter
Aanwezig op locatie 14:00 voor opbouw; 15:00 voor orkestleden 
Opbouw vanaf 14:00

eigen muziekstandaards (laten staan bij changement), met lampjes, er is geen 
podiumlicht, behalve een lamp van Theo op Peter (Filmorkest) en zangers 
(Salon)

Sound Check 15:30 Filmorkest 
15:50 Salonorkest
16:00 doorloop gezamenlijke nummers 

Zaal open 16:30
Spelen 17:00 - 19:30
Bijzonderheden orkestleden
Binnen/buiten Binnen, lampjes mee
Kleur muziekmap Salonorkest Rood of zwart (salon)
Kleurpalet Salonorkest Zwart/rood (salon)
Programma

17:00 Nostalgie Salonorkest (30 min.) 
351 Wilde orchidee
349 Bleeke Bet

17 Huis met een tuintje
153 Parel van de Jordaan
350 Stil in Amsterdam

17:40 Filmorkest (45 min)

pauze 18:10-18:45

18:45 Gezamenlijk Filmorkest en Salonorkest (10 min)
348 Teddy bears' picnic
343 L' Etranger au paradis

19:00 Slotset Salonorkest (20 min)
347 Lullaby of birdland
342 Reet petite
357 Je chante
340 Buena sera
201 Donde estabas tu

nazit tot 20:30
Gebouw leeg 21:00



Nostalgie op de Zondagmiddag Amsterdams Volks-, Salon- en Amusementsorkest en 
Filmorkest Shot in the Dark

Draaiboek definitieve versie dd 02-11-2021 Vriendenconcert voor de beide orkesten met premiere van 
het Nostalgie-programma van het Salonorkest

Datum 07-11-2021
Locatie the Jungle, 2e van Swindenstraat 26
Zaal open voor publiek 16:30, einde 20:30 - zaal leeg 21:00

Technische details
Voor vragen en organisatie Via Marion. Bij nood: Otto Jungle. 0207373326; Theo techniek 

0624814801; Marion 0653339520; contact voor filmorkest: 
Froukje Anne en Peter

Bereikbaarheid laden en lossen aan zijkant gebouw, deur naar de zaal
Parkeren in de buurt
ruimte voor muziekinstrumenten/ muziekkoffers ruimte boven
garderobe op balkon is een stang met hangertjes
catering intekenlijsten

koelkast- nee
Drankjes bij bar The Jungle, kan cash of pin; 
Techniek ter plekke Theo Vogelaars
Betaald concert? nee
15 stoelen zonder leuning aanwezig? 30 (?) plekken op podium ivm gezamenlijke nummers; Peter 

maakt podiumschema - nog opsturen aan Theo
stoelen in de zaal wij helpen met plaatsen  > tenminste 5 personen vanaf 14:00
Installatie Locatie + Theo (ook de lichtknop - pauze of optreden)
Piano aanwezig en gecontroleerd.  
Percussie drumstel aanwezig en gecheckt
scherm en beamer aanwezig en gecheckt

PR Gwen heeft flyer gemaakt voor directe uitnodiging
mailings via orkestleden (max 3 personen pp)

Toegang Bijdrage van €5 (vrijwillig, maar meer mag ook)
tikkie mogelijkheid, linkje of QR code is beschikbaar

Coronacheck op intekenlijst


