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PERSBERICHT 

d.d. 14 december 2015 
UITNODIGING & PROGRAMMA

Meet, Greet & Eat vrijdagavond 18 december 2015 
OP NIEUWE LOCATIE: De Zalen Riouwstraat 1 Den Haag

Afronding WINWIDE serie: Wereldgodsdiensten en filosofische stromingen
Thema: Nieuwe Religies & Licht

De Nederlandse samenleving is tegenwoordig multi - cultureler dan ooit. Een multiculturele
samenleving brengt verschillende ideologieën met zich mee, met voor- en nadelen.

Door WINWIDE’s waardevolle cyclus hebben wij nu meer duidelijkheid gekregen over elkaars gedachtegoed.

Ons afrondingsfeest staat in het teken van Licht & Muziek… Jeanneke den Boer, organisator van culturele projecten 
neemt u mee naar haar ‘Sacred Songs’ multicultureel muzikaal festival, dat zij met haar stichting Culture Connection 
organiseerde. Het verbindend thema was: ‘Licht’ met religieuze liederen, muziek, schilderkunst, gedichten en lekker 
eten uit verschillende windstreken.

Kinderen zingen Taizé liederen over Licht en steken kaarsjes aan

In deze mooie cyclus mogen de Nieuwe Religies niet ontbreken… Wij richten ons hierbij op de Esoterische 
Stromingen;

maar wat weten wij eigenlijk van deze Nieuwe levensbeschouwelijke filosofieën ..?

Tijdens ons ‘Lichtjes’ Feest ontmoeten wij de Esoterische Stromingen en begroeten de Vrijmetselarij, de Antroposofie 
en Euritmie. Rien Schouten vertelt u over zijn ervaring en loge in de Vrijmetselarij. Bart Kool laat u kennismaken met 
de Antroposofie en neemt u mee naar de beweging en dans van de Euritmie. 

We sluiten ons programma muzikaal af met Jaap Mulder (klarinet) en Ruben Mulder (piano). Na hun succesvolle 
Klezmer muziek optreden eerder bij onze MGE over het Jodendom laten zij nu de klanken rondom de Chanoeka, het 
Joods lichtjesfeest horen en lichten deze toe.  

Een heel mooi en toepasselijk programma in deze donkere dagen van het jaar. Zie volledig programma in de bijlage! 

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Inloop:           17.30 uur
Aanvang:       18.00 uur precies, eind ca 22 uur
Locatie:          Cultureel Centrum, Riouwstraat 1, Den Haag (OV Tram 1; Bus 22; Gratis parkeren na 17u)
Kosten:           Programma €6,- incl. maaltijd, 1 glas bubbels en 1 kopje koffie/thee bij het dessert 
                         Vrienden van WINWIDE en Ooievaarspashouders, €4,-
Aanmelden:    meet-greet-eats@winwide.nl  
__________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Voor informatie over WINWIDE, Sandra Fransz, directeur en oprichter, M 06 245 201 49; 
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