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Nieuwsbrief: Festivalboek en colleges
Festivalboek is af!
“Eindelijk een initiatief dat de positieve kant van ouder
worden thematiseert.”
Het verslag van het Festival of Older People door een
bundeling van de Lezingen, de Werkwinkels, de bijdragen van
de Kunstenaars en de Artiesten en de berichten van de
bezoekers en de vrijwilligers. We zijn trots op wat het boek is
geworden!
Dit festival was een samenwerking van ontelbaar veel mensen
en onze dank gaat uit naar iedereen die op een of andere
manier heeft bijgedragen. Het boek is dan ook opgedragen
aan iedereen die meedeed.
Het is allemaal een kwestie van wennen. Als binnenkort meer dan 50% van de bevolking 50 jaar
of ouder is, verandert het straatbeeld, verandert de beeldcultuur, verandert de samenleving,
verandert werken, verandert wonen. Zingeving tot op je 80ste.
Bestel het boek bij ons via martijn@thefaketory.org
Dit boek verdient het ook in druk verspreid te worden, hiervoor zijn we op zoek sponsors. Weet
je een ingang? We horen het graag.

Bestel het festivalboek

Schrijf in: tweede collegereeks
Het festival en congres krijgt in februari en maart 2018 een
vervolg met een reeks van zes colleges, met als onderwerp
nieuwe perspectieven op vergijzing. Zoals op het Festival of
Older People een gemengde groep deelnemers van
particulieren en professionals met verschillende interesses en
werkgebieden.
De eerste collegereeks 'Ouderen bestaan niet' is gevuld. We
zullen een tweede collegereeks starten op de donderdagen.
Heb je belangstelling of wil je je inschrijven? Dat kan via de
website.

Informatie en Inschrijven Collegreeks

Tot ziens,
Team The Faketory
Sabya van Elswijk & Martijn van Oorschot
oprichters Stichting The Faketory
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