Workshop
”De Kracht van Muziek”

“De kracht van Muziek”
In de workshop ‘De Kracht van Muziek” heeft de luisteraar en de oplettende
bespieder de kans dit zelf te ervaren en te zien wat deze oerkracht bij een
ander doet! Op de website van Phion lezen we de motivatie: ‘Dat muziek van
grote betekenis is voor ons maatschappelijk leven, beweegt het ensemble
om muziek als middel in te zetten, als voorbeeld, als inspiratiebron om de
wereld om ons heen in beweging te zetten; en ons wereldburgers te
verbinden.’
Zo is uit de gelederen van het huidige Phion het Prisma ensemble geboren.
Met Aimeé Broeders en Eva Bengtsson op viool, Marieke Wenink op altviool
en Joke den Heijer op cello.

De Workshop

Eva en Marieke: ‘Eigenlijk kunnen we daar kort over zijn; het is het beste om
deze gewoon te ervaren! Het zal gaan over beleven, het delen van ervaringen
en … zelf meedoen! Want wat is er nu mooier dan zelf deel uit te maken van
een ritmisch of muzikaal verhaal?’ Meer willen Eva en Marieke niet prijsgeven.
Op de website laten ze weten: ‘Wat wij als musici elke dag ervaren willen we
uitdragen, niet alleen in de concertzaal maar ook op de werkvloer, zonder
afstand, adembenemend dichtbij. Ervaar de kracht van muziek.’

Locatie en datum
De activiteitencommissie van de Vrienden van PHION organiseert deze
workshop op donderdag 17 februari, om 14.00 u. in de Balkonzaal van Musis
Sacrum in Arnhem.
De workshop is gratis voor Vrienden van PHION. Zij betalen alleen € 5,00 pp.
als bijdrage in de koffie/ thee en de zaalhuur. Deelnemers die geen lid zijn
van PHION betalen €10,00 pp.

Inschrijven:
U kunt zich tot 1 februari inschrijven via ons mailadres
activiteitenvrienden@phion.nl onder vermelding van uw Prisma Arnhem, uw
naam, het aantal personen en of u lid bent van de Vrienden van PHION. Na
inschrijving ontvangt u een bevestiging. Er is plaats voor maximaal 25
deelnemers.

Komt u ook de Kracht van Muziek beleven?

t: 085 - 02 30 800
info@phion.nl

