Welkom bij de UP! Talkshow : Intimiteit & lichamelijk verlangen | 24 september 2018
Presentatie: Hadassah de Boer
Opening met initiatiefnemer UP! Alet Klarenbeek
www.upinnderland.nl
Vandaag in onze talkshow: Hoe ga je om met onvervuld lichamelijk verlangen als je ouder
bent? Waarom is praten over seks op leeftijd nog te vaak een taboe? En gaat het vaak niet
vooral om aanraking?
Je keek bij binnenkomst naar de geënsceneerde foto’s van het project 'Old Love' van
fotograaf Annabel Oosteweeghel, waarin de rol van intimiteit in het leven verbeeldt. De
foto's en de bijbehorende verhalen kan je terugzien op haar website www.oldlove.nl
Arts en seksuoloog Woet Gianotten is gespecialiseerd in intimiteit bij ouderen. Hoe kijken
we aan tegen intimiteit, wat is het verschil met vroeger, wat zijn de cijfers, wat weten we?
Trudy Meijerathen en Maria Zijlstra zijn actief zijn op online datingsite voor ouderen (zoals
www.50plusmatch.nl). Hoe gaat dat in zijn werk? En wat zijn hun ervaringen?
George Groot en Velvet vertellen over sexwerk. Velvet werkt met veel plezier voor
escortbureau De Stoute Vrouw.www.destoutevrouw.nl
George maakt gebruik van sexwerkers.
Dit najaar ontvangen we deelnemers van het veel geroemde RTL programma The Voice
Senior. Vanavond de Amsterdamse zangeres Hansje Ravesteijn en haar pianist Dirq.
Hansje treedt regelmatig op in jazzclub Casablanca www.cafecasablanca.nl
Nog een terugkijken? De volgende keer verhinderd? De UP! Talkshow wordt voortaan
intergraal opgenomen en is terug te zien op ons youtubekanaal (zie link op
www.upinderland.nl)

UP! Talkshows in het najaar in De Nieuwe Liefde
Kaarten zijn te koop via www.denieuweliefde.com/up en aan de balie.
maandag 29 oktober Technologie met o.a. Neelie Kroes, Geja Langerveld (Active &
Assisted Living ZonMw) en Frederieke en Jan Jacobs van het online platform SmartHealth.nl
maandag 3 december Moeilijke gesprekken met o.a. Else-Marie van den Eerenbeemt,
familietherapeut, publicist en onderzoeker op het gebied van ouder-kind relaties.
UP! in het land:
vrijdag 9 november UP! Ontbijtshow In Beweging Deventer Schouwburg met o.a. Olga
Commandeur (Nederland in Beweging)
vanaf 4 oktober In je Uppie themagesprekken

UP! begint iets nieuws - o.a. op verzoek van onze ouderenredactie in De Nieuwe Liefde onder de titel In je Uppie.
Soms loop je in je eentje te piekeren over van alles en nog wat. Dan kan het fijn zijn om eens
met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen. Dat kan binnenkort. In je Uppie is een
ontspannen themagesprek met leeftijdsgenoten, waarbij we het hebben over belangrijke
onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt.
Centraal staan thema’s die normaal gesproken niet zo vaak aan de orde komen, zoals spijt,
afscheid of familie. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, we hebben het er gewoon eens over.
Een luisterend oor aan tafel kan herkenning, inspiratie en steun bieden.
We beginnen in oktober in Friesland en binnenkort in de De Nieuwe Liefde en de OBA. Wil je
op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mailtje naar info@upinnederland.nl of hou
onze website www.upinnederland.nl in de gaten
vrijdag 23 november UP! Symposium Leeuwarden
Mensen uit de wereld van cultuur, maatschappij, bedrijfsleven en zorg ontmoeten elkaar in
schouwburg De Harmonie op 23 november. Voorstellingen, talkshows en workshops over de
waarde van cultuurparticipatie voor vitaliteit, verbinding en het terugdringen van
eenzaamheid.
Kom je ook? Mail je naam naar info@upinnederland.nl en we sturen je de uitnodiging.
UP! tips rond de talkshow van vanavond:
Theater: Bejaarden & Begeerte, intiem theater over passie en ouderen
Geïnspireerd door hun eigen opa’s die op hoge leeftijd nog op vrijersvoeten gingen.
Regisseur Lucas De Man (1982) en schrijver Oscar Kocken (1983) maakten de voorstelling
Bejaarden & Begeerte. https://stichtingnieuwehelden.nl/project/bejaarden-begeerte/
Documentaire: In 69: liefde seks senior geven verschillende 70-plussers een openhartige en
ontwapenende inkijk in hun seks- en liefdesleven. Deze documentaire van Menna Laura
Meijer is echt de moeite waard en te zien op Uitzending gemist via
https://www.npostart.nl/teledoc/26-05-2014/VPWON_1198433

Meer mooie programma's in De Nieuwe Liefde & De Rode Hoed
De maandelijkse avond Onbekend Onbemind in de Rode Hoed. Ronit Palache en Corine Koole
dagen onbekende mensen uit de stad uit hun levensverhaal te vertellen. De eerstvolgende is op
maandag 8 oktober. www.rodehoed.nl
De Nieuwe Liefde ma 15 okt. Wintertuinsessie: Clichévrije liefdesverhalen
Hoe kun je schrijven over deze diepgevoelde, collectieve en toch heel persoonlijke menselijke
ervaring? www.denieuweliefde.com

