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 Nederlandse podiumbouwers: 12 points 

Nederlandse podiumbouwers in de Wiener Stadthalle: 12 points 

Voor Trijntje Oosterhuis was het avontuur songfestival niet erg succesvol, maar voor de 

Nederlandse podiumbouwers des te meer. Op de tv was te zien hoe het fantastische 

podium tot leven kwam. Het Nederlandse bedrijf “Unbranded” was verantwoordelijk voor 

de bouw van onder meer het podium, de commentaarposities en de greenroom.  

De basis voor het miljoenencontract met de Oostenrijkse televisie werd gelegd tijdens 

de laatste twee edities van de MTV Awards in Glasgow en Amsterdam. Ook 

toen bouwde het bedrijf de enorme podia. In zes weken hebben tientallen mensen van 

Unbranded samengewerkt met de omroep ORF om de Wiener Stadthalle om te bouwen 

tot de grootste en modernste televisiestudio van Europa.  

Het meest in het oog springende decorstuk was het enorme oog van buizen, dat rond 

het podium is aangebracht. Veertig ton aluminium is daarvoor omgevormd tot 1256 bui-

zen met LED-verlichting. Totale lengte: 3,3 kilometer. Nu alles achter de rug is, worden 

de buizen gesmolten en het aluminium bewaard voor de volgende klus. Well done! 

Northwind Traders Nieuwsbrief  Mei 2016 

Nieuwsbrief juni/juli 2015 

 

Bestuurslid iets voor jou? 

 

Vind je het belangrijk  dat er een 

vereniging is die een sociaal 

netwerk biedt waarin onze taal 

en cultuur leeft? 

Wil je je inzetten voor de Neder-

landse Vereniging? 

Vind je het leuk om activiteiten te 

helpen organiseren? 

Wil je deel uitmaken van een 

enthousiast team? 

Dat zou super zijn!! 

Meld je dan aan bij het bestuur.  

Bestuur@nlvwenen.at 

Van de voorzitter 

Ik was erbij hoor, bij het spektakel van het jaar! Het songfestival is niet bij iedereen 

geliefd, maar ik heb er van genoten in de Stadthalle. Mooi om te zien hoe alles er voor 

de show uitzag en het uiteindelijke resultaat op tv. Een knap staaltje werk. Leuk om te 

weten dat Nederland hier een flinke bijdrage aan heeft geleverd.   

De aanmeldtermijn voor de orkesten is verlengd, dus als u zich nog niet heeft aange-

meld, kan het nog voor korte tijd. Het ziet ernaar uit dat het nu echt zomer wordt. Ga 

ervan genieten! Tot ziens bij één van de concerten of in augustus bij de barbecue!                     

Rianne Rits 



Uitgaanstip 
Woensdag 3 juni 

Aanvang: 15.00 uur 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 4 juni 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Woensdag 1 juli 

Aanvang: 15.00 uur 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

  

Donderdag 2 juli 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Zondag 23 augustus 

(back-up 30 augustus) 

Zomerfeest  

Met BBQ op het Donauinsel 

Meer info volgt 

September Ontdekkings– wandel– speurtocht 

door Wenen 

Meer info volgt 

 

Agenda 

 
Aanmelden verlengd tot 7 juni 

Wens Travel is een tour-operator uit Nederland en zij organiseren concertreizen 

voor Amerikaanse orkesten door Europa. Een zeer hoogstaand orkest uit Milwau-

kee USA zal in Wenen optredens verzorgen in de MuTh Concertzaal (30 juni) en in 

de grote zaal van het Musikverein (2 juli). 

Voor Nederlanders in Wenen is er een bijzondere aanbieding!  

Het concert in de MuTh Concertzaal op 30 juni kunt u geheel gratis bezoeken. Het 

concert in het Musikverein op 2 juli kunt u voor slechts 10 euro per kaart (goede 

plaatsen! normaal gesproken zijn deze kaarten tussen de 35-45 euro) bezoeken.  

Voor beide concerten kunt u zich aanmelden. Entreekaarten worden dan op uw 

naam gereserveerd. U kunt de kaarten op de concertdatum afhalen en betalen  

(Musikverein) . 

Aanmelden tot 7 juni via rianne@nlvwenen.at of bellen naar 0699-10343623. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halbturner Schlosskonzerte  

De Nederlandse Kammersänger 

Robert Holl zingt in het 

"Eröffnungskonzert" op 11.7.2015 in 

de "Freskensaal". Te combineren 

met een bezoek aan de tentoonstel-

ling "Eine atemlose Zeit" of met een 

bezoek aan Weingut Schloss  

Halbturn. 

 
Het slot ligt in Burgenland bij de 

Neusiedlersee. 

Meer info op halbturner-

schlosskonzerte.at 

Wiener Festwochen 

 

De Wiener Festwochen zijn een 

weerspiegeling van de liefde voor 

cultuur in deze stad. In het middel-

punt staan nieuwe uitvoeringen 

van klassiekers als ook premières 

van hedendaagse stukken met 

internationale regisseurs. De uit-

voeringen zijn vaak in de oor-

spronkelijke taal. 

Nederlands toneelstuk:  

King of War van William Shake-

speare en Ivo van Hove. 

Toneelgroep Amsterdam 

5, 6 en 7 juni Halle E  

Museumsquartier 

 

Afrikaans– Engelstalig one man 

toneelstuk: Out– undone 

Wessel Pretorius 

11, 12 en 13 juni 

Künstlerhaus  

 


