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Bejaardentheater biedt meer
dan een pikketanisie
Verschillende theatervormen
voor 65-plussers
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Bij bejaardentheater denk je, vreemd genoeg, vaak aan ouderen die vrolijk meedoen met Een pikketanisie gaat er o,ltijd in. In het Rosa Spier Huis, het verzorgingshuis
voor kunstenaars en (aan kunst gerelateerde) wetenschappers zal dit ongetwijfeld
anders liggen, maaï toch. Sanne van Rijn van ZT/Hollandia presteerde het tien jaar
geleden om een groep van tien bewoners van zoïgcentrum De GrevelÍngen rn
Den Bosch Het Zwanenmeer le laten spelen en dansen.
De bijna woordioze voorstelling was gebaseerd

op het gelijknamige balletsprookje van
Tsjaikovsky. Een bijzondere eryaring, omdat
net or:g, e e n ".eria"- een nieuwe d me1s.e
kreeg door hetwezen van de ouderdom
c"nrraal Le sre'l"r en als krachr re zien 0p d.'
moment zijn er ook interessante initiatieven.
Zoals het toneel van regisseur Lucas De Man
(1982) en schijver oscar Kocken (1983).
ceinspireerd door hun eigen opa's die nog op
vrijersvoeten gingen, maakten zt voor Hpt
Zuideltk Toneel de voorstelling Be]aarden &
Bege€rte. Maandenlang vroegen zt ouderen en
h-n rerzorgprs het hF^ d vr. hLn liif K.n iê
nog verliefd worden als je tachtig bent?
-og h"lz".Io. als op je
I l"ddeJ
"n oe v-rrdê s
twintigstel Heb je dan eigenlijk nog seksT En
hoe reageert de omgeving daarop? Al die verhalen van vroeger en nu werden samen een
_-m.
reksr en I 'er .n
voo sr.llr,lg mer rn-z ê\.
daar een dansje.In elke stad wordt de voorstelling aangepast aan de regionale geschiedenis:
de zoensteegjes van destijds, de plekken waar
jongens en meis.jes elkaar tegenkwamen, waar
men in die jaren de foxtrot danste. Bovendien
Jgen Ko.ken en Dê lV"n .n elke voorste ng
hulp van een zangeres van 70-p1us. Een voorstelling die in het theater staat, maar wel met
een streng deurbeleid: 'De show is uitsluitend
roeg"nke.i'K voo 6.-p .ss"ts oí onder begel. ding van een 65 plusser. Nieuwsgierige jonkies
l<r

vragen hun grootouders, buren of andere liefhebbende ouderen dus mee uit.'
De

kleinkunstenaars Willemijn Smeets en Bas

Marée, beiden afgestudeerd aan de Koningstheaterdkadenie in Den Bosch, hebben een liedjesprogramma voor ouderen gemaakt, getiteld
zo mooi. Het is een reis door de tijd. Smeets:
'We zingen liedjes van Wim Sonneveld, tudy
carland, Eva Casidy, Vera Lynn, maar ook
Herman van Veen, HarryJekkers en onszelf. Het
is een prettig iuisterprogramma dat gemaakt ls
met passiê voor mensen en muzieB. Muziek om

herinneringen op te halen, maar meet dan nos'
talgische vrolijkheid. Er worden vaak kinderliedjes gezongen met ouderen en die aandacht
en de muziek zijn fin, maar naar ons idee
onderschatje daarmee de mensen die heel wat
meer levenservaring hebben dan wij. Vandaar
dat we gekozen hebben voor nummers die echt
ergens over gaan, die diepgang hebben.'

ook ouderen zelflaten zich niet onbetuigd.
Niet alleen groolmeesters als Freek de ronge
en Herman van Veen, die inmiddels de
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt,
gaan gewoon door. ook Bram van der Vlugt
(76), tot voor kort onze nationale Sinterklaas,
trad onlangs nog op met zijn Niet-Meer Zo Piep
Shou', waarmee hij op festival Lolulands
eindigde. Een show over het nieuwe ouder
worden, oveÍ wat te doen na je pensioen. Een
s. ou vol .exy. rebe se. vÍo k", chagrijnige er
brave ouderen. Van der Vlugt: 'De leukste act
was van Mijntje. Die werd in mei negentig. Ze
< ,ê z^-o klonl,
^o "n
ze alsof ze Rila Reys zelfwas. Vooral haar solo
op een plastic saxofoon deed het goed, dan
braken de bejaarden de tent af.'
Zie ook wwuwillemijnsmeets.nl en

wwwbejaarden en begeerte.nl.
Willemljn Smeets en Bas
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