Documentairefilm en theater
Ooit ga je dood
Hoe beleven mensen met een verstandelijke
beperking en hun omgeving ‘doodgaan en
rouw’
De documentaire film ‘Ooit ga je dood’ is
beschikbaar op dvd en kan besteld worden via
www.ooitgajedood-westmiddenbrabant.nl
voor slechts € 5 exclusief verzendkosten.
De dvd is verpakt in een mooi boekje met
achtergrondinformatie en foto’s.
De documentairefilm is samen met de gelijknamige
theatervoorstelling tussen 1 oktober en 6 november
2016 gepresenteerd in diverse Brabantse zalen. Daarna
is de vertoning van film en theater gecontinueerd op
locaties in Nederland en België.
Film en Theater ‘Ooit ga je dood’ is een project van De Expertgroep Palliatieve Zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking West-Midden Brabant i.s.m. met
Theaterwerkplaats Carte Blanche uit Eindhoven.
Carte Blanche heeft in het afgelopen jaar vanuit schilderkunst, poëzie, improvisaties,
bewegingsoefeningen op muziek en eigen ervaring een theatervoorstelling over de dood gemaakt.
Een indrukwekkend spel waarin de spelers vormgeven aan aspecten van de dood.
In de film wordt dit repetitieproces gevolgd en zien we gesprekken met de spelers en hun omgeving.
Daarnaast worden twee moeders geportretteerd die op geheel eigen wijze met de toekomstige dood
van hun verstandelijk gehandicapte dochter en van zichzelf omgaan. Een onderwerp dat speelt bij
iedere ouder, maar een extra dimensie heeft bij ouders van een kind met een verstandelijke
beperking.
Doel van film en theater is een aanzet geven tot reflectie en gesprek over doodgaan en rouw, ook al
is het moeilijk, roept het angst op of druist het in tegen het gevoel van willen beschermen. In een
veilige omgeving kan er ruimte ontstaan om aan gedachten, emoties, angsten en wensen vorm te
geven.
Het project is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van
Stichting Kloek; Stichting Familie Ommering; Vereniging Nederlandse Centrale voor Praktische
Hulpverlening; Aanmoedigingsfonds Koninklijke Facultatieve; Stichting De Grez Mahie; Stichting
Vrienden van Amarant; Maria Mediatrix; Vereniging SPCI; Stichting Tiny & Anny van Doorne Fonds;
Stichting Katrijn; dr. C.J. Vaillant Fonds; Amarantgroep
Meer informatie of vragen
Voor vragen over het project en de film kunt u terecht bij Kitty van de Ven: kvandeven1@amphia.nl of
06 57748106.
Voor vragen over het theater en Carte Blanche bij Liesbeth Reeser: informatie@carteblanche.nu
www.carteblanche.nu

