ROUW
EN VERLIES
TROOSTEND UUR BLAUW
Voorstelling van Johan Terryn
NAJAARSPROGRAMMA 30 oktober om 20.15u / 31 oktober om 15u
oktober - december 2021

Stadsschouwburg
Ticket kopen

REVEILMOMENT
1 november

Aula stedelijke begraafplaats

LAST DAYS
Lezing van Lieve Blanqaert
3 november om 19.30u
Predikheren, zaal Mandela
Ticket kopen

ROEIEN MET TWEE RIEMEN
Lezing van Johan Maes
4 november om 19.30u
Predikheren, zaal Mandela
Ticket kopen

HERDENKINGSPLECHTIGHEID
6 november van 14u tot 15.30u
Aula stedelijke begraafplaats of livestream

Samen rouwen
Breng je beschilderde kei, teken van rouw,
binnen op een van de Mechelse begraafplaatsen en bouw mee aan een kleurrijke
herdenkingsbank.

WERELDLICHTJESDAG
Serene lichtstoet en luisterconcert
12 december van 19u tot 21u
Aula stedelijke begraafplaats
Inschrijven

PROGRAMMADETAILS
30.10 / 31.10 UUR BLAUW 30.10 om 20.15u/ 31.10 om 15u - Stadsschouwburg
Een unieke vertelling door Johan Terryn over wat het betekent om een geliefde te verliezen.
Hij praat over rouwen in bijzondere tijden en over afscheid zonder nabijheid.
Tickets €16 / €12 (-26 jaar)/€3 (UiT-pas kansentarief) via cultuurcentrum.mechelen.be

01.11 REVEILMOMENT van 10 tot 19u - Aula stedelijke begraafplaats
10u Pauline Kaczmarek met leerlingen gitaar I 11u VillaB (eigenzinnige covergroep),
12u The FABs Acoustic (twee gitaren en één stem) I 13u Devil’s Advocate (muziek met een
verhaal) 14u Houses Of The Holy (muziek en vertellingen) I 15u Hassurbanipal (met gitaar
en ziel) I 16u Patricia Van Cutsem (een unieke natuurstem I 17u Tinne Goossens zingt Eva
Cassidy I 18u Roekie (Nederlands- talige rust) Gratis.

03.11 LEZING LAST DAYS om 19.30u - Predikheren, zaal Mandela
Lieve Blanquaert vertelde de voorbije jaren al over belangrijke momenten uit een mensenleven: geboorte en de liefde. Met deze voorstelling over de dood maakt zij de cirkel rond.
Ze praat over hoe we op deze planeet oud worden en sterven. Het is een ode aan het leven.
Tickets €5 / €2 (UiTpas kansentarief) via cultuurcentrum.mechelen.be

04.11 LEZING ROEIEN MET TWEE RIEMEN om 19.30u - Predikheren, zaal Mandela
Johan Maes is rouwtherapeut en heeft het in deze lezing over de manier waarop we met
rouwen omgaan. We gaan er nog te veel van uit dat rouw rechtlijnig verloopt in de richting
van de verwerking van een verlies waarbij alles dan een plaats krijgt. En dat liefst in zo kort
mogelijke tijd. Maar hoe kan je de stress die verlies veroorzaakt draaglijker maken?
Tickets €5 / €2 (UiTpas kansentarief) via cultuurcentrum.mechelen.be

06.11 HERDENKINGSPLECHTIGHEID van 14 tot 15.30u - Aula stedelijke begraafplaats
Herdenking en eerbetoon i.s.m. De Lage Drempel aan alle overledenen en hun families die niet
het afscheid hebben gekregen dat ze hadden gewenst. We huldigen die dag ook de troostplek
in. Met een zitbank gevuld met zwerfkeien met persoonlijke boodschappen. Zwerfkeien binnen
brengen kan nog t.e.m. 5 november op het kantoor van de stedelijke begraafplaats. Gratis.

Herdenkingsmoment voor alle overleden kinderen groot en klein, hier en elders. Serene
lichtstoet en muziekmoment met mogelijkheid tot napraten bij een drankje. Gratis,
inschrijven via 015 20 13 60 of via begraafplaatsen@mechelen.be

Het aantal aanwezigen en de maatregelen zullen telkens worden afgestemd op de op
dat ogenblik geldende coronaregelgeving.

MECHELEN.BE/ROUW-EN-VERLIES

V.U. Christophe Cools, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

12.12 WERELDLICHTJESDAG om 19u - Aula stedelijke begraafplaats

