
Eenzaamheid komt in allerlei vormen en gedaanten voor. Of je 
nu je familie of naasten mist, of het gevoel je verhaal niet met 
iemand kan delen – we lopen er allemaal wel eens tegenaan. 
Toch is het een onderwerp waar lang niet iedereen makkelijk 
over praat. Schaamte, verdriet en ontkenning staan een open 
gesprek vaak in de weg. En dat mag veranderen. 

De kunstenaars, Fokka Deelen, Allard Medema en Madelinde 
Hageman, van Platform Voor Eenzaamheid ondervonden in hun 
eigen leven dat het moeilijk is om over eenzaamheid te praten. 
Ze ontwikkelden een nieuwe manier om met taal, poëzie, teke-
ningen, muziek, theater en geluiden het gesprek over eenzaam-
heid te laten ontstaan.

We nodigen u uit om mee te komen doen met deze bijzondere 
workshops. U hoeft niet creatief te zijn om mee te komen doen. 
Als u het fijn vindt kunt u ook gewoon komen luisteren en kijken 
onder het genot van een kop koffie. Samen met de kunstenaars 
ga je op zoek naar een mooie manier om jezelf en elkaar nog 
meer te ontmoeten.

Elke maandagochtend of maandag middag 
van 19 juli tot en met 23 augustus 2021
Laat Gioia Conte (inZet Meerzicht Stichting Piezo) of 
Kelly Wezenberg (Palet Welzijn) weten dat je komt!

Voor meer informatie: vooreenzaamheid.nl

ZOMER
EENZAAMHEID
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PROGRAMMA

Met theatermaker Fokka Deelen Powerboat: 
- Maandag 19 Juli 2021 van 10:00 tot 12:00
- Maandag 26 Juli 2021 van 10:00 tot 12:00

Fokka Deelen is theatermaker, performer en 
kunstenaar. Ze gaat graag met u op zoek naar de 
verschillende eilanden voor eenzaamheid.
www.powerboat-rotterdam.nl/

Met geluidskunstenaar Allard Medema 
- Maandag 2 augustus 2021 van 14.45 tot 16.45
- Maandag 9 augustus 2021 van 14.45 tot 16.45

Allard Medema is kunstenaar, zanger, liedschrijver 
en poëet. Hij maakt interactieve audiobelevingen. 
Graag doet hij samen met u onderzoek naar 
geluiden van eenzaamheid.
allardmedema.nl/

Met kunstenaar Madelinde Hageman
- Maandag 16 augustus 2021 van 9.30-11.30
- Maandag 23 augustus 2021 van 9.30-11.30

Madelinde Hageman is ontwerper, kunstenaar en 
initiatiefnemer van Platform Voor Eenzaamheid. 
Samen met u wil ze de verbeelding en fantasie 
opzoeken om gezamenlijk vanuit een bijzondere 
vraag iets mooi te creëren.
> vooreenzaamheid.nl/

19 juli: Palenstein Piëzo
Rakkersveld 253

26 juli: Palet Welzijn
Bijdorplaan 473

2 en 9 augustus:
Piezo Meerzicht
Uiterwaard 21

16 en 23 augustus:
Palet Welzijn
Petuniatuin 7a

Palenstein Piëzo
Rakkersveld 253

Palet Welzijn
Bijdorplaan 473

Piezo Meerzicht
Uiterwaard 21

Piezo Meerzicht
Uiterwaard 21

Palet Welzijn
Petuniatuin 7a

Palet Welzijn
Petuniatuin 7a

U kunt ervoor kiezen om 
op één locatie te komen of 
aan alle workshops van de 
kunstenaars mee te doen 
of te komen luisteren.
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