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Nieuwjaarsprogramma Vrijdag 27 januari 2017  
Vanaf 17:30u De Zalen Riouwstraat 1, Den Haag 

Aanmelden: meet-greet-eats@winwide.nl i.v.m.de catering graag uiterlijk 24/11 
Kosten: €10,incl. maaltijd en drankje; €5, voor jongeren (18-35j) en 65+ers  

Een prettige JAARWISSELING wensen wij u allen!!! 

WINWIDE’s Muzikale AlleTonenTafels  
Ouderen en Jongeren maken kennis met muziek uit alle windstreken met  

Bas van Splunter, koordirigent; Henk Mak van Dijk, pianist;  
Itzel Trejo Medecigo, mezzo-sopraan 

 

 
Waar woorden te kort schieten spreekt muziek… 

In tijden waar grillige bewegingen de orde van de dag verstoren; en waar snelheid en globalisering 
een onrustige omgeving creëren zal de behoefte naar stilte en luisteren nodig zijn en toenemen. 

 
Met Muzikale ontmoetingen in onze Nieuwe Nomaden programma’s wil WINWIDE de verbinding 

maken tussen de verschillende culturen in onze samenleving. Met deze eerste Muzikale Ontmoeting 
sluit WINWIDE haar activiteiten van dit jaar muzikaal af en geeft zij een startsein voor onze 

Muzikale ATTs in de toekomst, waar jongeren en ouderen hun muzikale wensen met elkaar delen. 

Wat gaat u vanavond beleven..? 

http://www.winwide.nl/
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PROGRAMMA 
 

17:30u Ontvangst en registratie 
18:15u  Muziek improvisatie en ijsbreker o.l.v. Bas van Splunter 
18:30u Workshop/Quiz  een Muzikale kennismaking  
       Onder een biodyanamisch hapje en drankje gaan Henk en Itzel graag met uw/jullie bijdrage 
Winwide’s muziekwereld in kaart te brengen. Deze workshop/quiz laat je/jullie door middel van 
vragen, dialoog en groepsgesprekken bewust worden van elkaars muziekwortels! 
19:15u Wat betekent Muziek voor jou en voor mij? Korte lezing door Itzel Medecigo 
20:00u Fascinerende muzikale ontmoetingen; klassieke cross-overs met Henk Mak 
van Dijk 
Henk speelt en vertelt over klassieke componisten die inspiratie zochten in exotische of 
volksmuziek. Wat is het geheim van het Turkse rondo van Mozart? Zing mee met een 
zigeunermelodie van Franz Liszt. Waarom liet Bartok boeren voor hem zingen en hoe laat je 
Balinese muziek op de piano klinken? Dit alles en nog meer komt aan de orde tijdens zijn piano solo 
recital in de avond. We dansen met Chopin in Polen en luisteren naar Spaanse volksmuziek van de 
Falla. Heitor Villa-Lobos laat ons de Braziliaanse ziel zien. Uit de Antillen een verassing van Jan 
Gerard Palm. Verder neemt Henk u mee op reis naar Bali en Porto Rico!        

20:45u WINWIDE’s AlleTonenKoor zingen pop en gospels o.l.v. Bas van Splunter 
21:05u Vervolg Workshop/Quiz muzikale kennismaking o.l.v. Henk en Itzel  
21:30u  Samen leren zingen een ontmoeting met WINWIDE’s AlleTonenKoor en het  publiek 
en MUZIEK als verbinding! o.l.v. Bas van Splunter 

22:00u Dankwoord – Einde van de avond  
 

AlleTonenTafels (ATT) is een inititatief van  WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 

                                            Met dank aan:     


