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Viola Viola’s Muzikale Veilinggids 
Een swingende start van het nieuwe jaar met Esther Apituley                  

zondagmiddag 20 januari 2019 – aanmelden via info@violaviola.nl. 
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Klassieke muziek verbindt!  

 

Ervaren hoe je met muziek aan team building of family 

bonding kunt doen? Doe mee aan de workshop van 

Esther Apituley bij je thuis, op kantoor of op de 80-

jarige verjaardag van oma. Kies je favoriete instrument 

(Esther brengt van alles mee) of zing mee als een 

nachtegaal. In anderhalf uur zal je verrast zijn hoe snel 

je met elkaar muziek kunt maken. Voor groepen tot 

max. 30 personen.  

 

 

Bach & Bleach in New York  

 

Kom op 11 april 2019 naar de première in theater La 

Mama, down town Manhattan. Een leukere aanleiding 

om naar NY te gaan, is er toch niet?! Voorafgaand een 

borrel met hapje, aangeboden door het Nederlands 

Consulaat, dan de première en een diner met de 

artiesten in een geweldig leuk & lekker restaurant. 

Voor 2 of 4 personen. Zelf ticket en verblijf regelen. 
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Apituley Tour New York  

 

Een unieke manier om NY van woensdag 10 t/m 

zaterdag 13 april te ontdekken via de ogen en 

ervaringen van Esther. O.l.v. twee bevriende lokale 

gidsen word je meegenomen naar o.a. de wijk Harlem 

(jazzkroeg waar de beste jazzmuzikanten optreden), 

op een boottocht over de Hudson en uit wandelen in 

de hippe wijk Williamsburg. En een ontmoeting met 

Esthers vriend Caledonian, die zijn eigen 

geschiedenis vertelt als Afro American in het History 

Museum of New York. En… natuurlijk ook de hele 

première-ervaring! Inclusief verblijfskosten, diner, 

gidsen, etc. Zelf ticket regelen. 

  

Stilteweek in de Grand Canyon van Spanje  

 

Een ongekende plek waar je totaal tot rust komt. Een 

natuurhuisje vlakbij Valencia, in de bergen. Het 

uitzicht is adembenemend. Het huis is duurzaam 

gebouwd met zonnepanelen en zwemblad zonder 

chloor. Voor iedere nacht dat je het huurt, wordt er een 

boom geplant. Esther heeft zich er met partner 

opgeladen om er dit komend jaar weer volledig tegen 

aan te gaan. 

 

Bed & Breakfast avontuur aan de Waal  

 

Een romantisch uitstapje naar idyllisch Herwijnen. 

Slapen aan de Waal in een oud herenhuis met een 

enorme tuin, thuisbasis van klassiek platenlabel 

Channel Classics. Ruime kamers, inpandige sauna en 

fietsen om de buurt mee te verkennen. Gastvrouw 

Lydi Groenewegen verwent u met een geweldig 

ontbijt, gastheer Jared Sacks geeft een super audio 

luistersessie en van Esther en haar altviool krijgt u een 

muzikaal slaapmutsje of een wake up call. 
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Workshop ‘Je wist niet dat je het in je had’ 

 

Met deze workshop, gegeven door de grenzeloze 

energieke en positieve levenskunstenaar Job Reuten, 

ontdek je talenten van jezelf die je niet wist dat je ze 

had. Op een luchtige, vertrouwelijke en persoonlijke 

manier benadert Job je creativiteit. In Jobs werkplaats 

op de Amsterdamse Overtoom 60-62. Goed voor 

teambuilding. Voor een groep tot 20 personen. Jong 

en oud!  

 

 

 

Muzikale healing met Apituley  

 

Wie durft het aan… je karakter via de muziek laten 

analyseren? Alleen met Esther en haar altviool in één 

ruimte. Het is de reflectie van Esther op jou als 

persoon. Esther speelt je karakter, klopt dat en wat 

gebeurt er precies? Het klinkt heel zweverig, maar dat 

is juist leuk, want het brengt je ergens waar je nog 

nooit geweest bent… 

 

 

Dinerconcert in de Couscous Club 

 

Couscous-fan worden? Bezorg je familie en vrienden 

een onvergetelijke avond in de Amsterdamse 

Couscous Club! Een volledig met live muziek 

verzorgde avond voor 10 personen… genieten van de 

Noord-Afrikaanse keuken en een exclusief concert 

van Esther Apituley en accordeoniste Renée Bekkers.  
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Indische rijsttafelavond met pittige muziek  

 

10 bijzondere gerechten gemaakt door ‘rijsttafelcoach’ 

Marlies van Ligten, Bij u thuis uitgeserveerd voor een 

gezelschap van 10 personen. Met een ‘muzikaal 

sambalgerecht’ persoonlijk door Esther Apituley 

gespeeld. Wilt u de muziek minder ‘pedis’, dan kan dat 

ook. Apituley heeft meerdere smaken op haar 

repertoire. 

 

 

Boetseren met enthousiaste beeldhouwster 

 

“Beeldhouwen verandert je leven,” aldus July. Heb je 

al sinds je kleutertijd - na die asbak - niet meer 

‘gekleid’? Dan wordt het hoog tijd dat je handen weer 

eens vies worden. Vertel je verhaal in klei. July is 

daarbij je steun en toeverlaat! Het ideale 

verjaardagsfeestje of zomaar om iets leuk met 

vriend(inn)en of familie te doen. Voor max. 8 

personen. Jong, oud, man, vrouw, het maakt niet uit!  

 

Presentatietraining 

 

Leer presenteren in het openbaar of leer ontspannen 

een verhaal goed te vertellen” door de actrice Joke 

Tjalsma. Joke heeft grote bekendheid bij 

het toneelpubliek. Daarnaast speelde ze in de TV-

series Pleidooi, de Daltons en Hertenkamp. In een 

ontspannen setting laat Joke je drempels verdwijnen 

en geeft ze je zelfvertrouwen om overtuigend te 

presenteren. Met een groep van vier tot tien personen 

mogelijk. 
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Schilderworkshop with a view  

 

Samen met vriend(inn)en een dagje schilderen? Je 

vrijgezellenfeest een artistieke draai geven? Beata 

Kalker, buurvrouw van Esther, opent graag de deuren 

van haar atelier. Voor een groep tot 4 personen staan 

er niet alleen ezels, verfpotten en kwasten klaar, maar 

is er ook een prachtig Amsterdams uitzicht om bij weg 

te dromen. Volop inspiratie voor dat zelfportret of 

zeegezicht dat je al zo lang wilde maken! Van 10.00 

tot 16.00 uur, met lunch.  

 

 

Live kunstwerk  

  

Gedurende het programma maakt Job Reuten een 

interactief kunstwerk. Het publiek (en de kinderen!) 

helpt mee en Job zet de puntjes op de i. En aan het 

eind gaat het resultaat op ter veiling. 

 

 

 

Muzikale massage door de knapste en leukste fysio van Noord-Holland 

 

 

Trakteer uzelf of verras een ander met dit heerlijke 

moment van ontspanning. Dan kan. Samen met fysio 

Floris luistert u naar de mooiste nummers van 

Apituley. Dit zal Floris inspireren om het lichaam tot 

een andere golflengte brengen. Wie wil dat niet?! 
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Exclusief huisconcert Esther Apituley  

 

Zonder altviool geen Esther, zonder Esther geen 

inspirerend verhaal erbij. Geef een andere draai aan 

die verjaardagsborrel en doe ‘ns wat anders dan een 

buurt-BBQ. Verras je gasten met een optreden aan 

huis van Esther Apituley! Een uur lang muzikale 

vitaminen, om indruk mee te maken. Esther vertelt 

over haar passie over muziek en haar instrument de 

altviool. 

 

 

 

 

LOTERIJ 

Op 20 januari is er naast de veiling ook een loterij. Eén lootje kost 10 euro. Voor 50 euro krijg je 6 

loten én word je voor één jaar Vriend van de Stichting Viola Viola, voor het jaar 2019.  

 

 

PRAKTISCH 

 Wij rekenen veilingitems en lootjes ter plekke af. In principe zijn alleen pinbetalingen mogelijk. 

Er is een mobiel pinapparaat aanwezig. Voor afgerekende veilingitems ontvangt u een factuur.  

 Wilt u met fiscaal voordeel schenken aan Stichting Viola Viola? Overweeg dan om een 

Periodieke Gift in Geld’ te doen. Neem contact op via info@violaviola.nl voor meer informatie.  

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
mailto:info@violaviola.nl

