
 
 

Van Wasrol tot Spotify 
een vermakelijke beschouwing van de ontwikkeling van de geluidsdragers 

 

door 
 

Ronald Starrenburg en Gerja van Hunen 
 

Woensdag 16 januari 2019 bij De Diepen 
Aanvang 20:00 uur 

 
 

Muziek verbindt en verbinden is wat de sociëteit doet. Is het 

daarom niet mooi dat de eerste lezing in 2019 over muziek 

gaat? Ronald Starrenburg en Gerja van Hunen hebben 

muziek als passie. Deze passie komt tot uitdrukking in hun 

muziekverzameling die behalve uit cd`s en platen bestaat uit 

muziekclips. De verzameling probeert een spiegel te zijn van 

alles wat op geluidsdragers is uitgebracht. Van geijkt tot 

buitenissig. Het is een verzameling waarmee je kunt "spelen". 

 

Een aantal leden van de sociëteit kreeg de eerste 

kennismaking met dit spel tijdens de workshop ter 

gelegenheid van het jubileum in mei 2018 (Zie pagina 2). Op 

16 januari pakken Ronald en Gerja de draad weer op. Ze 

starten waar de workshop bij het jubileum eindigde en 

nemen een nieuwe afslag naar een route die de ontwikkeling 

van geluidsdragers volgt. Deze route wordt gelardeerd met 

beeld, geluid en items uit de muziekverzameling. Via stukjes 

masterclass ontstaan vanuit de muziekverzameling lijntjes 

naar quizvragen. Aldus is de presentatie informatief, interactief en deels herkenbaar.  Niet wetenschappelijk, 

maar toegankelijk en vermakelijk. 

 

Ronald neemt de stukjes masterclass voor zijn rekening en Gerja bedient beeld en geluid. U gaat ook terug 

in de tijd met "ojaaa en aaaah geluidsbeelden". Gerja is enig jurylid waarmee niet gecorrespondeerd kan 

worden.  

 

 

 

Masterclass en quiz met een knipoog  

De quiz. 

De quizvragen zijn geen weggevers, maar 

ook geen breinbrekers. Het uitgangspunt 

is dat een team van 4 personen met 

normale muziekkennis redelijke kansen 

heeft op goede antwoorden. 

 

Bij deze programma-avond streven we 

naar 3 quizteams van 4 personen. Tot 10 

januari kunt u zich hiervoor individueel of 

als team aanmelden bij Ronald  

Starrenburg (info@act-organized.nl).  
 

Vanzelfsprekend krijgen de quizteams 

voorin de beste plaatsen. Wilt u niet aan 

de quiz meedoen dan kunt u gewoon op 

de achtergrond meedenken en genieten. 
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Was u er niet bij op 26 mei 2018?   

 

 

Voor de leden die de workshop tijdens het jubileum niet hebben meegemaakt is onderstaande impressie 

toegevoegd. 

 

Terugblik workshop "als je begrijpt wat ik bedoel". 

 

Bij het aankondigen van de workshop gaven we al aan dat muziek onze passie is en dat we muziek zien als 

een universele taal die we graag delen.  

 

Voor de sociëteit was het een nieuwe manier van presenteren. Een 20-tal leden van de sociëteit heeft de 

workshop bijgewoond. Lezingen uit het voorafgaande jaar hebben we benaderd vanuit een muzikale 

optiek. Zo werden de lezingen "muziek in de Renaissance", "het Keltische kruis", "Marten Toonder", 

"Gennep, vrijplaats voor andersdenkenden", "Trumped up, trickle down", "de vrijmetselarij" en "de bij in de 

winter" in een muzikaal kader geplaatst. De quizteams kregen verrassende vragen. Er is sportief om de eer 

gestreden. Wij vonden het erg geslaagd en ook de deelnemers waren enthousiast. Het eind van de 

presentatie op 26-5-2018 was tegelijk een aanloop naar 16 januari. Hoe? Komt het zien! 

 
Ronald Starrenburg en Gerja van Hunen 

 

 

 

                                            
 

De workshop tijdens het jubileum was een succes. Dus ook dit programma belooft veel goeds. Kom dus en 

schrijf je eventueel in voor een quizteam. DOEN! 

 

 

Deze muzikale, interactieve avond begint om 20:00 uur 

inloop vanaf 19:30 uur  


