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Podium Witteman, uitzending vanuit de ambassade in Wenen 

Uitzending: zondag 7 januari 2018, van 18.05 tot 19.05 uur op NPO2 

Paul Witteman ontvangt bariton Raoul Steffani en historica Reinildis van Ditzhuyzen in 

een speciale aflevering vanuit de Nederlandse Ambassade in Wenen! Paul Witteman 

gaat in een nieuwe serie op zoek naar de oorsprong van de klassieke muziek. 

En waar kun je dan beter beginnen dan in Wenen? De stad van Mozart en Haydn, de 

belangrijkste componisten van de klassieke periode, de tijd waaraan de klassieke mu-

ziek haar naam te danken heeft. 

In die bloeitijd speelde een Nederlander een belangrijke rol: Gottfried van Swieten. Hij 

was bibliothecaris van de keizerlijke bibliotheek in Wenen en stond bekend als een 

groot en actief muziekliefhebber. Een verre nazaat van deze Van Swieten is historica 

Reinildis van Ditzhuyzen. Met haar gaat Paul Witteman langs enkele belangrijke plek-

ken. O.a. de Nationale Bibliotheek waar veel muziekhandschriften van Mozart en Haydn 

worden bewaard. 

Ook bariton Raoul Steffani kent de stad op zijn duimpje. Hij studeerde aan de Musik-

universität in Wenen. Hij kent het gebouw waarin de Nederlandse ambassade is geves-

tigd als een plek waar Richard Strauss nog gewoond heeft. Steffani zingt een prachtig 

lied van Strauss.   Website: www.podiumwitteman.nl 
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Om op de hoogte te blijven van 

onze activiteiten kunt u zich 

aanmelden voor deze nieuws-

brief via onze website. 

Aanmelden kost u niets!  

Waardeert u wat we doen en 

wilt u ons financieel steunen? 

Helemaal geweldig!!!! Ons IBAN 

nummer is: 

AT95 3225 0000 0402 0392  

BIC: RLNWATWWGTD  

 

Contactgegevens: 

Website: www.nlvwenen.at 

Email: bestuur@nlvwenen.at  of 

tel: +43 6991923 6054  

Beste leden, 

Op 2 december was de Sint op bezoek bij de Nederlandse Vereniging in Wenen en dat 

was, net zo als vorig jaar, een fantastisch feest met 51 kinderen. Een prachtige afslui-

ting van 2017. Onze dank  gaat uit naar de vele vrijwilligers die dit feest mogelijk hebben 

gemaakt. Ook dank aan het Falkensteiner hotel voor hun contributie. Klasse!  

Daarmee komen we aan het einde van het jaar. Het bestuur van de NLV hoopt dat u 

allen fijne kerstdagen hebben gehad met familie en vrienden en wenst iedereen een 

heel goede start in 2018.   

Graag zien wij u op onze nieuwjaarsborrel op vrijdag 12 januari, in de Chill Out Lounge,  

Salvatorgasse 6, 1010 WIEN, van 17:00 uur tot ca 20:00 uur, waar we graag met 

elkaar op het nieuwe jaar proosten onder het genot van een echte Hollandse oliebol, 

zoals altijd verzorgd door Rianne! Lekkerder bestaat niet! 

  
Namens het bestuur, Henk Overbeeke 
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Agenda 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Iedere eerste woensdag van de maand om 15.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Iedere eerste donderdag van de maand vanaf 18.00 uur 

Nieuwjaarsborrel met oliebollen 

Vrijdag 12 januari 2018  

Vanaf 17.00 uur 

Chill Out Lounge 

Salvatorgasse 6, 1010 Wenen 
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Het Falkensteiner Hotel Wien Marga-
reten opende zijn deuren in septem-
ber 2013. Het ligt op slechts 100 me-
ter van metrostation Margaretengürtel 
en 3 haltes van het centrum van We-
nen. Het hotel is ontworpen door de 
beroemde architect Matteo Thun. 
 
De kamers van het Falkensteiner Mar-

gareten zijn ingericht in een moderne 

Biedermeier-stijl en voorzien van alle 

gemakken. Met zijn functionele design 

en de comfortabele sfeer is het de 

ideale plek om te verblijven.  


