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Als je het woord <tegentijds> associeert met zoiets als <tegen de gangbare zienswijze in> dan zit 

je meteen op het goed spoor om te genieten van het onverwachte -- om zo je levensblijheid te 

vergroten. Immers, je gaat dan de boel eens vanuit een totaal andere, onbevooroordeelde, 

manier bekijken en beleven…en je ontdekt nieuwe werelden waarvan je het bestaan niet eerder 

had vermoed.  

 

Onze generatie Babyboomers is traditioneel goed in ‘tegentijds’ 

zijn. Dat zijn we al vanaf het moment dat we in de jaren zestig 

allerlei heilige huisjes overhoop haalden en heel veel 

‘vaststaande waarheden’ na twijfel en een kritisch onderzoek 

ontmaskerden als ‘leugens van het grootkapitaal en de 

gevestigde belangen.’ Door onszelf eens op het ‘andere been’ of 

zelfs ‘op het verkeerde been’ te zetten, krijgen we een 

onbevangen blik en laten we de veelzijdige rijkdom van de ons 

omringende wereld beter tot ons doordringen, en laten we ons 

niet ringeloren door het eenzijdig materialistisch opereren van 

de moderne consumptiemaatschappij die het overgrote deel 

van onze Jongeren in de greep lijkt te hebben… 

   

Afgezien van het feit dat onze Generatie een verfrissende 

invloed kan hebben op de denk- en doe-wijze van de Jongeren, moeten we onze eigen 

mentaliteit ook zo nu en dan eens flink opfrissen. Dan ontdekken we héél veel nieuws! 

 

DEZE NIEUWE HERFST-SERIE TEGENTIJDSE TIPS 
 geeft je daarvoor een handreiking 

 

WE BEGINNEN THUIS: 

 MET EEN VERFRISTE BLIK OP ONZE EIGEN PARTNER! 
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BESTE LUDGERIANEN: GUN JEZELF EN JE VROUW ONGEKEND PLEZIER 

BEKIJK EERST DE TRAILER VAN DE DANSVOORSTELLING <LUST FOR LIFE> 

HIER IS HET ADRES: 

https://www.youtube.com/watch?v=nAhnMTxzw3s 

 

EN LEES DAARNA WAT DANSTHEATER AYA ER ZELF OVER ZEGT  

https://www.youtube.com/watch?v=nAhnMTxzw3s
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LUST FOR 

LIFE 
 

 

Het beeld van vrouwen met een 
eeuwige jeugd is waanzin. Een beeld 

waaraan geen enkele vrouw kan voldoen. Met het intreden van de grijze haren 
wordt zij samen met al haar levenslust en het opgedane inzicht, naar een grijs 
gebied verbannen. De vrouwen in Lust for life worden getekend door licht- en 
schoonheid, chaos en overgave. Vrouwen die hebben ervaren dat het leven 
schuurt en die zich niets meer wijs laten maken. 
 
In Lust for life laten ze hun stem horen, rauw en zacht tegelijkertijd, intens, zoekend en 
troostend. Zij laten hun lichamen zien, waar de tijd aan heeft gezeten, gezandstraald door 
het leven. Wies Bloemen gaat met tien professionele 55+ danseressen en actrices op 
onderzoek, naar de kracht en de levenslust van ouder wordende vrouwen. Lust for life is 
een ode vol passie, toewijding, tederheid, onzekerheid en humor. 
 
“Schitterend verbeeld. Met overgave, met emotionerende kracht, met ontwapenende 
kwetsbaarheid en met humor ook.” Dansmagazine 
“Gerijpte lijven stijgen boven zichzelf uit in poëtische dans.” Parool 
“Ik was vanmiddag geraakt door de mooie, sterke vrouwen van AYA tijdens het stuk Lust 
for life, de levenskracht, moed en mooie energie raakte niet alleen mij aan het daverende 
applaus te horen na afloop.” Silvia Yigit, bezoeker Karavaan Festival 2018 
 
Concept & regie: Wies Bloemen 
Advies: Monique Masselink 
Dans & spel: Andrea Fiege, Brigitte Defaix, Carolien Dokter, Ellen Peters, Farida 
Nabibaks, Ida Stamhuis, Martine van Ditzhuyzen, Mia Spil, Sandra Macrander, Trudie 
Lute 
Dramaturgie: Katja Hieminga 
Decor en licht: Erik van Raalte 

Speellijst: 

9-10-2018 20:30 Podium Mozaïek Amsterdam tickets 

14-10-2018 12:45 Nederlandse Dansdagen Maastricht tickets 

04-04-2019 20:30 Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden tickets 

 

 

MEER INFO: 

 https://www.aya.nl/voorstelling/lust-for-life/  

https://www.podiummozaiek.nl/programma/gast-details/225007/lust-for-life+danstheater-aya
https://www.nederlandsedansdagen.nl/nl/programma/2018_lust_for_life
https://www.harmonie.nl/agenda/danstheater-aya/3396
https://www.aya.nl/voorstelling/lust-for-life/

