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Kaartverkoop voor musical 'Eeuwig Leven' gaat hard
Wie nog kaarten wil kopen voor de theaterproductie 'Eeuwig Leven' moet snel zijn: ruim
tachtig procent is al verkocht. De voorstelling met als thema palliatieve zorg wordt tussen 29
maart en 2 april zes maal op de planken gebracht. Meer dan honderd zorgverleners uit de
regio spelen erin mee.
‘Eeuwig Leven’ vertelt het verhaal van de oude Jacob uit Wognum, die, ongeneeslijk ziek,
terugkijkt op zijn leven. De voorstelling is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg, dat met
de theaterproductie de maatschappelijke discussie over het levenseinde op gang wil brengen en een
groot publiek wil prikkelen om over dit onvermijdelijke einde na te denken. Het project heeft ook
tot doel de onderlinge band tussen de zorgverleners uit de regio te versterken om zo de kwaliteit van
zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn te verbeteren.
Palliatieve zorg
De voorstelling wordt op de planken gebracht door ruim honderd medewerkers van zo'n twintig
organisaties uit de regio, die allemaal in welke vorm dan ook betrokken zijn bij de palliatieve zorg.
Er doen zowel vrijwilligers als verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen, specialisten, geestelijk
verzorgers en managers mee. Een speciale rol is weggelegd voor zestig kinderen in de leeftijd van
acht tot twaalf jaar.
Professioneel team
De beleiding van het project is in handen van een professioneel team bestaand uit Rudi Oranje
(regisseur en projectleider), Yntske Zijlstra (zang- en koorbegeleiding), Thomas Hans (pianist en
componist), Cecile van der Itsert (choreografie) en Rob Karsten (choreografie). Het script is van
Jelle Vleer, Synco Meyburg en Rudi Oranje.

Bewoonsters verzorgingshuizen
De kostuums zijn gemaakt door vrijwilligers; bewoonsters van verzorgingshuizen hebben truien
voor de voorstelling gebreid. Kapsels en grime worden verzorgd door leerlingen van de ROC’s.
Bewoners van alle verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen tegen een gereduceerd tarief naar de
voorstelling komen kijken. Zij krijgen hun reiskosten vergoed.
Kaartverkoop
De musical 'Eeuwig Leven' is van dinsdag 29 maart t/m zaterdag 2 april (zes voorstellingen) te zien
in de Waerdse Tempel in Heerhugowaard. Kaarten kunnen uitsluitend online besteld worden
(www.musicaleeuwigleven.nl).

