
 

 

             

WINWIDE’s ALLE TONEN KOOR 

WINWIDE is een stichting. Zij verbindt culturen d.m.v. dialoog, muziek, zang, dans en theater 

www.winwide.nl .  

           
 

WINWIDE heeft onlangs haar AlleTonenPodium (ATP) opgestart en 

wil haar AlleTonenKoor (ATK) uitbreiden met meer zangers en 

zangeressen uit verschillende culturen.   

 

Het ATK is internationaal. De leden komen uit Nederland en andere 

landen. We zingen meerstemmig en liedjes uit verschillende culturen 

en in de taal van het land van herkomst van onze koorleden.  

Tijdens de repetities is Nederlands de leidende taal. 

 

Vind je het leuk om samen te zingen en naar verschillende muziek- en 

zanguitvoeringen toe te werken?  

Op woensdag 19 september a.s. om 19.30u organiseren wij een 

gratis introductieavond om kennis te maken met ons ATK. 

 

Bij interesse graag aanmelden via winwide@tiscali.nl.  Je ontvangt 

dan een bevestiging voor onze introductieavond! 

 

Graag tot ziens! 
 

ATPs en ATTs zijn een initiatieven van       WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 

 

mailto:winwide@tiscali.nl


 

 

             

WINWIDE’s ALL TONES CHOIR 
WINWIDE is a foundation. She connects cultures by dialogues, music, singing, dance and theatre 

www.winwide.nl .  
 

 

 

WINWIDE recently has started up her AllTonesPodium (ATP) and 

would like to expand her AllTonesChoir (ATK) with more singers from 

different cultures.    

 

The ATK choir is international. The members are coming from The 

Netherlands and other countries. We do part-songs from different 

cultures in the various languages from our choir members.  

During the rehearsals the leading language is Dutch.  

 

Do you like to sing together and to work at musical performances?   

You are most welcome then to meet with us on Wednesday 

September 19 at 19.30hrs we are organising a free introduction 

evening to meet our ATK  

 

If you are interested please register via winwide@tiscali.nl and you 

will receive a confirmation for our free introduction ATK meeting. 

 

Looking forward to meeting with you! 
 

    The ATPs and ATTs  are initiatives of  WIN with Willpower, Initiative, Dare & Empathy 

mailto:winwide@tiscali.nl

