Tips:
Neem een gratis abonnement op de Pink Link LHBTI emancipatie-nieuwsbrief van
Movisie via www.movisie.nl/pink-link-lhbti-emancipatie-nieuwsbrief

Aal goud?... elk en ain zichzulf?!

Volg eens één van de korte e-learnings van Movisie via www.movisieacademie.nl
•
•
•
•
•

Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?
Hoe ondersteun je transgender cliënten bij hulpvragen?
Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?
Coming In: Ondersteuning aan bi-culturele LHBT’s
Contact met trans personen in de publieke dienstverlening.

Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC, wil
de leefsituatie, de gezondheid en het welzijn van lesbische,
homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele
50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en
ervaring en belangenbehartiging. Roze 50+ activeert,
stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om
contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te
gaan omdat emancipatie een proces is dat door de
achterban zelf gedragen moet worden.
www.rozezorg.nl | www.roze50Plus.nl | www.roze50plusoldambt.nl
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Levensliedjes en verhalen over jezelf kunnen zijn
... tot in de lengte van dagen

“Aal goud?... elk en ain zichzulf?!”
is een programma van Groningse zanger Klaas Spekken, pianist
Vincent Grit en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos.

Klaas Spekken (Musselkanaal, 1960) heeft zang gestudeerd
aan het conservatorium in Alkmaar, gaf zangles en had een
bloeiende zangpraktijk. Hij heeft een grote voorliefde voor
musicals en begon in de negentiger jaren in het Gronings te
zingen omdat deze taal hem het dichtst bij zijn eigen gevoel
brengt. Hij heeft 7 Cd’s uitgebracht met Groningse
luisterliedjes en is de initiatiefnemer en organisator van het
Ruiten Aa Kanaal Concert. Zijn tuinconcerten zijn al 13 jaar
een begrip. www.klaasspekken.nl

Ook LHBTI-ouderen hebben het recht om als
zichzelf veilig en gelukkig ouder te worden!
Met liedjes en verhalen “uit het leven gegrepen” vragen wij op een open en
persoonlijke manier aandacht voor oudere lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen
(LHBTI) en voor de omstandigheid dat velen van hen zichzelf niet durven te zijn.
In ons programma geven wij een stem aan deze ouderen en willen wij de
toehoorder op een laagdrempelige en toegankelijke wijze bekend maken met
hun situatie en begrip hiervoor kweken.
Wij bieden
•
•
•

Vincent Grit (Emmen, 1986) speelt vanaf jongs af aan,
zowel piano als drums. Als jong talent speelde hij op het
Breda Jazz Festival en North Sea Jazz Festival. Tijdens zijn
studie aan het Prins Claus Conservatorium, werd zijn
belangstelling verbreed met andere muziekstijlen, zoals
funk, blues, jazz, klassiek, salsa en popmuziek. Hij heeft zich
gespecialiseerd in het begeleiden van vocalisten en werkte
o.a. samen met Elske DeWall, Joke Bruijs, Margriet Eshuijs,
Johnny Rosenberg, Izaline Calister, Marjorie Barnes en
Laura Fygi. Daarnaast treed hij op als solist, met zijn trio en
in variabele bezettingen. www.vincentgrit.nl

Marjet Bos (Veendam, 1951) heeft humanistiek gestudeerd
aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en was als
geestelijk verzorger in de ouderenzorg werkzaam in Den
Haag, Zoetermeer en het Oldambt. Zij is Roze 50+
Ambassadeur bij Roze 50+ Nederland en initiatiefnemer van
Roze 50plus Oldambt www.roze50plusoldambt.nl

•
•
•

een boeiende ochtend, middag of avond met mooie liedjes en pakkende
teksten;
gelegenheid om ter plekke met elkaar van gedachten te wisselen over de
vragen die opkomen;
informatie over de mogelijkheden om de eigen zorg-, hulp- en dienstverlening
meer LHBTI- vriendelijk en aandachtig te laten zijn;
informatie over waar LHBTI-ouderen terecht kunnen voor bijeenkomsten en
gesprekken;
een boek met levensverhalen van LHBTI-ouderen van Eveline Van de Putte
“Stormachtig Stil” of “Nieuwe namen” voor in uw instellingsbibliotheek;
nazorg - indien gewenst - in de vorm van een individueel vertrouwelijk
gesprek.

Wij vragen:
•
•
•
•

een ruime, gezellige zaal en koffie, thee etc. voor de aanwezigen;
versterking voor het geluid;
uitgebreide PR voor deze bijeenkomst;
een voor- en een nagesprek met een leidinggevende van uw organisatie.

Wij richten ons op medewerkers, bewoners en cliënten van zorg- en
welzijnsinstellingen.

Geïntereseerd?

Neem gerust contact op
Marjet Bos
0597 421281
roze50plusoldambt@xs4all.nl

Klaas Spekken
06 40239702
klaasspekken@gmail.com

