persbericht
Hangouderen in de Pijp
Vanaf 12 april tot 14 mei brengt Stichting Stadstoneel “Hangouderen”, haar eerste voor
stelling door en voor ouderen en degene die met ouderen omgaan, iedereen dus. Dertien
vrouwen tussen de 50 en de 90 jaar nemen u mee op een zigzag route door het doolhof
van ouder worden en ouder zijn, met sex, geld en rock en roll. Tijdens het bruisende spel
ontdekt u dat het niet alleen gaat om ‘bezoekjes en koekjes’ maar dat er meer komt kijken
bij het vergrijzen van de babyboomers. Hangouderen wordt opgevoerd in het buurthuis
Plan C, Cinetol theater, verzorgingshuis d’Oude Raai, de Oranje kerk en in het Ostade
A’dam theater.
Dit communityartproject is een initiatief van buurtbewoners die samen onder de professi
onele leiding van theatermaker en regisseur Joanne Swaan een theaterstuk hebben ge
maakt. Als Hangouderen nemen zij de stok in eigen hand en laten zich niet meer wegzet
ten en monddood maken. Zij komen uit de schaduw op zondag 12 april in Plan C, zondag
26 april in Theater Cinetol, vrijdag 8 mei in d’Oude Raai , zondag 10 mei in de Oranjekerk
allen om 15.00 uur, donderdagavond 14 mei spelen zij in het Ostade A’dam om 20.30 uur.
Kaarten reserveren bij deze locaties of kopen aan de zaal.
Hangouderen is een productie van theaterbouwplaats ‘t Maaiveld van Stichting Stadsto
neel. Deze voorstelling is mogelijk gemaakt door de steun van Combiwel, Wijkcentrum de
Pijp, Stadshout Amsterdam, Winkel van de Buurt, het VSBfonds, RCOAK, Stichting
Steunfonds bjacow, Amsterdams Fonds voor de Kunst en diverse donoren.
Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op www.stadstoneel.com.
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