
Integratie Emancipatie  Participatie    

 

WINWIDE’s Vragenlijst Vervolg Muziek ATTs 
 
Op 27 januari jl. heeft WINWIDE haar 1ste Muziek AlleTonenTafels (ATT) ontmoeting gehouden en…  met succes!  
Met weinig woorden hebben wij op deze avond mensen en culturen met elkaar verbonden.  
Het succes van deze avond vraagt om een vervolg… dit gaat gebeuren op vrijdag 8 december a.s. vanaf 18u. Graag 
deze datum alvast in uw/jullie agenda noteren! 
 
WINWIDE’s 2de Muziek-ATT zal naast een vervolg ook een verdieping zijn van onze eerdere Muziek-ATT zijn. Muziek 
liefhebbers die graag een bijdrage willen leveren en/of tips hebben, zoals wat voor muziek/zang u/ jullie willen 
horen; en/of wanneer u/jullie ideeën hebben voor leuke interacties, zijn van harte welkom! Door het invullen van de 
vragenlijst hieronder kunt u/jullie speciale wensen kenbaar maken.  
 
VRAGEN 

1.     Bent u van plan om te komen?        JA/NEEN 

2.    Welke muziek wilt u graag horen? JAZZ, KLASSIEK, MODERN, POP, RAP, ROCK, etc. 

3.    Welke muziek stukken hebben een bijzondere betekenis voor u, en wilt u graag aandacht geven?  

a.    ……………………………………………….. 

b.    ……………………………………………….. 

c.    Heeft u hier een persoonlijk verhaal bij en zou u dit verhaal met ons willen delen? Stuur deze dan mee. 

JA/NEEN 

4.    De muziek wordt gevormd door verschillende karakteristieken/grondprincipes zoals haar ritme/pulse/maat, 

haar melodie, haar tonen en toonsoorten, haar dynamiek, de verbeelding en interpuncties.  Op welke 

aspecten wilt u graag dat wij in zoomen op deze avonden om meer te leren over wat muziek nu precies is, en 

inhoudt? 

5.    Onze 1ste Muziek-ATT hebben wij met zang afgesloten en gezamenlijk een mooie canon gezongen. Dit was 

voor velen een bijzondere ervaring. Wilt u meer samenzang op deze muziek avonden? JA/NEEN. En/of heeft 

uw interesse om actief mee te doen aan de uitbreiding van ons AlleTonenKoor? JA/NEEN. 

6.    Andere ideeën/wensen…?  

a.    ………………………………………………… 

b.    ………………………………………………… 

 
Graag ontvangen wij deze vragenlijst via: winwide@tiscali.nl  retour, het liefst voor 1 juli a.s.; we beginnen dan met 
de programmering van onze tweede muziektafel. 
 

Bij voorbaat dank voor u/jullie reactie en medewerking! 
 

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