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UITNODIGING

WINWIDE nodigt u van harte uit op woensdag 12 november a.s. om op haar eerste
Internationale-AlleTonenTafel (I-ATT), over het thema ‘De Nieuwe Nomaden’ in een
internationaal gezelschap intercultureel van gedachten te wisselen.
‘Wie is deze nieuwe generatie reizigers die hun leven
op een geheel nieuwe manier vormgeven?
Ze vertrekken vanuit een veilig bestaan om elders in de wereld
een nieuw leven te beginnen.
Soms voor onbepaalde tijd… en wat daarna?
Wat voor invloed hebben deze nieuwe reizigers op hun omgeving en andersom?’
Voor wie?

Onze I-ATT richt zich op de Internationale gemeenschap van Den Haag en omgeving. De
I-ATT is een veilige plek waar ‘locals’ en ‘internationals’ elkaar kunnen ontmoeten en van
elkaar kunnen leren. Nederlands is de hoofdtaal, maar een deel van de avond zal
tweetalig zijn en tijdens de maaltijd is er ook gelegenheid om in je ‘eigen’ taal te praten.
Op verzoek is taal ondersteuning aanwezig.
Wat gaat u beleven op deze avond?

Onze multiculturele werkgroep heeft deze avond georganiseerd. Itzel Trejo Medecigo uit
Mexico en mezzo sopraan is onze avondvoorzitter. Samen met Christine Fischer uit de
U.S.A., expert op het gebied van diversiteit en Diana van Ringelenstein, geboren in
Indonesië, in Nederland opgegroeid en politiek actief bij D-66, zal Itzel u met creativiteit,
zang en muziek door ons avondprogramma heen leiden. Ibrahim Khalil uit Libanon laat u
ervaren hoe het is om zonder woorden met elkaar contact te maken.
En er is meer… mooie verhalen van Mary Anne McEnery uit Ierland, sketches van acteur in
wording Hugo van Lent uit Nederland zullen de revue passeren. De werkgroepers laten u
heerlijke gerechten proeven toebereid met recepten uit de windstreken waar zij vandaan
komen.
Aanmelden: internationaal@winwide.nl tot 10 november a.s
Locatie: Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag
Entreekosten: 6 euro (inclusief maaltijd)
Taalondersteuning: Taalondersteuning beschikbaar op verzoek.
Website: www.winwide.nl
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