
   
 

 

Persbericht 

Ridderorde voor Aaltje van Zweden 

Opbrengst Gala Hilton Amsterdam voor Stichting Papageno 200.000 euro 

Amsterdam, 15 december 2012: Voor de tweede keer organiseerde Hilton Amsterdam een 

bijzondere avond ten bate van de Stichting Papageno. Dirigent Jaap van Zweden en zijn echtgenote 

Aaltje zijn initiatiefnemers van de stichting, die tot doel heeft het leven van kinderen met autisme 

te verbeteren. De avond, gepresenteerd door de voorzitter van de stichting Papageno Ivo Niehe,  

bracht maar liefst netto 200.000 euro op!  

Populaire veilingkavels 

Die hoge opbrengst was  te danken aan gulle gasten en de volledig belangeloze medewerking van 

Hilton Amsterdam en alle artiesten, toeleveranciers en sponsors die de avond vol sprankelende 

muziek en entertainment mogelijk maakten. Tijdens de veiling werd ruimhartig tegen elkaar op 

geboden om de attractieve en soms buitengewoon populaire items te verwerven. Veilingmeester 

Jop Ubbens van Christie’s Amsterdam wist de bieders flink op te zwepen. Hevig was de tweestrijd 

om  een Masterclass voor 10 personen van Roberto’s Chef Franz Conde, tot de veilingmeester met 

instemming van Roberto Payer voorstelde beide bieders tevreden te stellen, wat alleen al een 

ongekend bedrag van  40.000 euro opleverde! Andere veilingtoppers waren een recital van het 

pianoduo Lucas en Arthur Jussen en een spontaan door René Froger aangeboden ‘10x vip-

arrangement’ voor een optreden van de Toppers in de Arena, komend jaar.    

Pianisten ontroeren 

De broers Jussen zijn protegé van Jaap van 

Zweden en brachten de zaal in vervoering met 

hun quatre-mains pianorecital. Komende maart 

treden de jonge talenten met Van Zweden’s 

Dallas Symphony Orchestra op in het 

Concertgebouw in Amsterdam.  

 

 

 

Tijdens het Gala was, net als vorig jaar, de Britse pianist Derek Paravicini te gast, mogelijk gemaakt 

door de internationale Hilton Foundation. De blinde en autistische Paravicini speelde de sterren van 

de hemel en ontroerde het publiek als begeleider van onze eigen Nederlandse topper,  René Froger.  

 



   
 

 

 Derek Paravicini is het bekendste voorbeeld van de positieve invloed die muziek op autisme kan 

hebben.  Zijn ongelofelijke, virtuoze, pianospel 

(hij speelt uit het hoofd na wat hij hoort) 

maakte hem via YouTube wereldberoemd.  Hij 

werd begeleid door de speciaal voor het 

Papageno Gala uit Groot-Brittannië 

overgekomen Beschermvrouwe Dame 

Maureen Thomas en directeur van de Hilton 

Foundation Simon Sheehan. Tussen de 

eregasten in gastheer Roberto Payer van 

Hilton Amsterdam.   

 

 

Ridderorde voor Aaltje van Zweden-Van Buuren 

Muziek blijkt een sleutelrol te kunnen vervullen om 

het leven van kinderen met autisme te verbeteren. 

De stichting Papageno zet zich daar al meer dan tien jaar 

voor in onder bezielende aanvoering van Aaltje van 

Zweden. Er werden onder andere 

muziektherapieprojecten en speciale muziek- en 

muziektheaterproducties ontwikkeld. De laatste jaren 

wordt hard gewerkt aan de realisering van het Papageno 

Huis, waar jongeren met autisme worden begeleid naar 

zelfstandig wonen.  Een actueel project van de stichting 

Papageno is de Toverfluit, een centrum voor 

vroegdiagnostiek van autisme.  Aaltje van Zweden-van 

Buuren werd tijdens het Papageno Gala in Hilton 

Amsterdam tot haar grote verrassing geëerd voor haar 

inzet voor de stichting en kreeg door loco- burgemeester 

van Amsterdam tevens de nieuwe wethouder van 

Financiën, Pieter Hilhorst, de versierselen opgespeld 

behorend bij de benoeming tot  Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau.  
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: contact voor meer informatie en/of high res 

beeldmateriaal: Marieke Klosters, marieke@mkpr.nl; 06 53 37 17 89.   
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