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Powerstation Art
in het Mövenpick Hotel
The Art of Meeting
Op donderdag 17 november a.s. biedt de stichting Dutchartdesk.ch in 
samenwerking met het Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre, u de 
gelegenheid deel te nemen aan een bijzondere Zwitsers-Nederlandse 
ontmoeting tussen kunst en bedrijfsleven.

Deze bijeenkomst is een sponsoravond ten bate van Powerstation Art, 
een Zwitsers-Nederlands cultureel ontmoetingsproject dat in 2004 is 
geïnitieerd door de stichting Dutchartdesk.ch.

Powerstation Art onderstreept de unieke ervaringen die voortkomen 
uit ontmoetingen met verschillende culturen. Het project staat onder 
patronage van de Unesco Zwitserland.

Powerstation Art biedt kunstenaars, culturele instellingen en 
gemeentes in beide landen een platform voor kunstacties, discussies en 
onconventionele ontmoetingen.

Mövenpick Hotel 
Amsterdam City Centre
Piet Heinkade 11
1019 BR Amsterdam
Nederland

Hanneke Frühauf
hfruehauf@dutchartdesk.ch 

Renske Heddema 
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Straat/nr.:  UBBO EMMIUSSINGEL 55
Postcode/plaats:  9711 BE GRONINGEN
Land:   NETHERLANDS (NL)
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De entree voor deze bijzondere avond bedraagt Euro 100 p.p., 
inclusief aperitief en speciaal geselecteerde wijnen, over te maken op 
onderstaande rekening:



De avond wordt geopend door Directeur Albert Rouwendal van het 
Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre en Mevrouw Alexandra Schluep, 
Honorair Consul van Zwitserland te Amsterdam.

Onze eregast is Samuel Würsten, artistiek directeur van Holland Dance en lid 
van het College van Bestuur van Codarts. Samuel Würsten werd geboren in 
Gstaad, Zwitserland, de bakermat van het Powerstation Art project.
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Cultuur programma 18 november

Voor gasten die langer in Amsterdam verblijven wordt er een programma georganiseerd op vrijdag 18 
november waaronder een exclusief bezoek aan de Rijksacademie, het CM Theater en het Muziekcentrum 
Nederland. Voor nadere inlichtingen en deelname aan dit programma kunt u mailen naar hfruehauf@
dutchartdesk.ch

Voor een atelierbezoek bij de Zwitserse kunstenaars Moritz Ebinger en Regula Maria Müller in Egmond 
aan den Hoef kunt u zich direct per mail aanmelden bij de kunstenaars via: moritz.ebinger@planet.nl

We kijken er naar uit u te ontmoeten!

Muziek

De muzikale omlijsting van de avond wordt verzorgd door het Duo Toeac bestaande uit Renée Bekkers 
en Pieternel Berkers. Het duo behaalde prijzen op o.a. het Novam-accordeonconcours, het Prinses 
Christina Concours, Grand Prix International te Frankrijk, Premio Internazionale di Fisarmonica te Italië.

Fondue

Als hoofdgang staat er deze avond de Powerstation Art Fondue op het menu bestaande uit 50% 
Nederlandse en 50% Zwitserse kaas. Het motto van deze moitié moitié fondue luidt dat hij het beste tot 
zijn recht komt als u er in een multiculturele omgeving van kunt genieten. De Powerstation Art fondue 
genereert goede gesprekken, maakt nieuwsgierig en opent nieuwe perspectieven. De Powerstation Art 
fondue wordt voorbereid door Rolf Reichenbach, kaasmaker uit Gstaad.

Tijdens dit unieke samenzijn kunt u niet alleen genieten van kunst en cultuur, ook kunt u ervaringen 
uitwisselen onder het genot van een heerlijke maaltijd en mooie Zwitserse wijnen.

Naast de verrassingen die deze avond in petto heeft, stelt Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre voor 
de tombola ook verschillende overnachtingen beschikbaar in haar Zwitserse hotels. Op het einde van de 
avond krijgt u een presentje in de vorm van de alom bekende Mövenpick fine food producten mee naar 
huis.
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