Wij zijn Amber en Roos van Leeuwen en hebben samen een Danspaleis
georganiseerd dat plaatsvindt dinsdag 30 oktober van 15.00 tot 17.00 te
Malderburch in Malden. Alle 75+’ers uit Malden en omgeving zijn welkom,
entree is gratis en de deuren openen om 14.30.

Het Danspaleis is een dansfeest en ontmoetingsplek voor ouderen die graag nog
eens willen dansen of gewoon graag naar de muziek luisteren. We kwamen op het
idee om Het Danspaleis naar Malden te halen toen onze opa, Theo Schlebos (84
jaar), aangaf dat hij zich eenzaam voelde en de behoefte had meer onder de mensen
te zijn. We wilden hem heel graag een leuke middag onder leeftijdsgenoten geven
waarbij hij kon luisteren naar muziek ‘van toen’ en sinds lange tijd weer een dansje
zou kunnen wagen samen met onze oma. Helaas is opa een maand geleden
overleden, maar het lijkt ons geweldig dit evenement alsnog te organiseren voor de
andere ouderen in Malden en omgeving! (Fotografie: Gaby Jongenelen)

Wat is een Danspaleis precies? Het Danspaleis is een rondreizend, theatraal minievenement in jaren ‘40/’50-stijl. De PlatenDraaier trekt oude krakers uit de koffer
waarmee de ouderen weer terugkomen in het gevoel van vroeger. Muziek raakt en
betrekt mensen; zet ze in beweging. Er wordt gebruik gemaakt van theatrale
elementen, decor en kostuums uit de jaren ‘40 en ‘50 die de ouderen ‘die goeie ouwe
tijd’ laat herbeleven. Daarnaast zullen er dansers meekomen die nét het extra
steuntje geven om ouderen daadwerkelijk op de vloer te krijgen. De dansers die
meekomen zijn vrijwilligers van alle leeftijden die zien wat het met de ouderen doet
om weer op de dansvloer te staan en het hen gunnen weer te glunderen!

Met dank aan het centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg Malderburch in Malden
(www.malderburch.nl), die hun locatie ter beschikking stelt voor dit Danspaleis.

Swingende groet,

Amber en Roos

