
 

Julius Vischjager speelt  op vernissage van de Maandagsschilders 
 
Aanstaande woensdag,   22 mei , speelt pianist / journalist Julius Vischjager op de vleugel in het Willem Dreeshuis. 
Dit ter gelegenheid van de vernissage van de tentoonstelling ‘de Maandagsschilders’. Dat is een groepje 
gepassioneerde schilders uit de Watergraafsmeer die wekelijks op maandagmiddag in een mooie tuinkamer van het 
Willem Dreeshuis bij elkaar komen. Op de Balustrade van het Willem Dreeshuis is er nu (in de maanden mei en juni) 
werk te zien van drie van hen. Het concert dat Vischjager op de vernissage ten gehore geeft  noemt hij een 
‘vertederingsconcert’ 
 

 
Julius Vischjager  -  Vertederingsconcert 

 

 - 
Het roze kleinkind 

Schilderij van MaandagsschilderJeane Halim: een vertertederend schilderij 
 
Julius Vischjager  is een klassiek geschoold pianist, ondermeer aan het Conservatorium Amsterdam. Hij speelt 
graag muziek van Beethoven, Chopin, Mozart en Scarlatti. Hij wil met zijn vertederingsconcert mensen bij zichzelf en 
bij elkaar brengen. Heel toepasselijk dus bij de vernissage van deze tentoonstelling in het Willem Dreeshuis.  Het 
clubje Maandags-schilders streeft namelijk  hetzelfde doel na:  Al schilderend tot jezelf komen en van daaruit een 
verband met andere mensen aangaan.  
 
Julius Vischjager is niet alleen pianist, maar daarnaast ook bekend als uitvinder/ hoofdredacteur  van de Daily 
Invisible, de kleinste -handgeschreven- krant ter wereld. Als parlementair journalist mag hij altijd de laatste vraag 
stellen aan de minister president.  Hij is tevens radioprogrammamaker bij SALTO (Publieke omroep Amsterdam) met 
zijn programma HoeBedoelU. 
 
Bezoekers van de vernissage zijn op woensdag 22 mei ‘s middags vanaf half 3 van harte welkom in het Willem 
Dreeshuis. Om 15.00 uur vertelt Henny Weima iets over de Maandagsschilders en introduceert zij Julius Vischjager. 
Om 17.00 uur is het festijn ten einde. Komt allen naar deze mooie plek waar beeldende kunst en muziek zo heel goed 
tot hun recht komen! 
 
 
Luister ook naar RadioDieperick, interview vrijdag 10 mei jl. 
 
http://www.salto.nl/streamplayer/stadsfm_ondemand.asp?y=13&m=05&d=10&t=1000&s=240 
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