OPROEP
Verhalen gezocht voor het project Ik ben mijn lichaam niet
Vele mensen die geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte en hierdoor terecht
komen in een palliatieve behandelfase, nemen het leven waar vanuit een ander perspectief.
Enerzijds zijn er levensvragen waarmee men geconfronteerd wordt. Tegelijkertijd vindt men
troost in momenten die er echt toe doen, in kleine verhalen die plots van grote betekening zijn.
‘Ik ben mijn lichaam niet’ wil 8 persoonlijke verhalen vastleggen en vertalen naar 8 gedichten
met als doel troost, herkenning en zingeving te bieden aan betrokkenen en nabestaanden met
als doel de dood meer bespreekbaar te maken onder een groot publiek.
Deze tijdloze gedichten zijn anoniem, dus uw naam zal niet vermeld worden. De gedichten zullen
voor een breed publiek beschikbaar worden gemaakt via een mooie webapplicatie die allereerst
gepresenteerd zal worden op diverse literaire festivals en vervolgens publiek toegankelijk zal zijn.
Herkent u zich in een van de volgende levensvragen?
identiteit
tijd
vervreemding
isolement
legacy
controle
verlies
zinloosheid

wie ben (of word) ik?
wat is (de betekenis van) tijd?
wat is de werkelijkheid?
ben ik alleen op weg in het leven?
wat wil ik overdragen?
is het leven maakbaar?
is leven een constant verlies?
heeft het leven voor mij zin?

Dan zouden wij graag met u in contact komen en naar uw verhaal luisteren. Bij ieder gesprek
kijken we of uw verhaal past binnen het project. Hoe dan ook zou u voor ons en anderen veel
kunnen betekenen.
Wilt u meer weten over dit project of deelnemen? Neemt dan contact op met regisseuse
Vanesa Abajo Pérez, tel 06-33810962, tenzuidenvandegrens@gmail.com
Vanesa Abajo Pérez is filmmaakster en bedenker van het project. Ze studeerde
Filmwetenschappen in Spanje en heeft diverse korte fictiefilms op haar naam staan die op
internationale festivals vertoond zijn. Momenteel werkt ze aan twee lange producties, waaronder
de surrealistische documentaire ‘Het leven is droom’ die mede-geproduceerd wordt door KRONCRV.
Maud Vanhauwaert is schrijver en theatermaker en zal, op basis van de gesprekken die Vanesa
voert, 8 bijzondere gedichten schrijven. Maud is een bekende Vlaamse dichter en is voor de
periode 2018-2019 benoemd tot stadsdichter van Antwerpen.

Het project is een initiatief van Stichting Ten Zuiden van de Grens in samenwerking met het Ingeborg
Douwes Centrum en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds, het Nederlands
Letterenfonds, Stimuleringsfonds Rouw en Museum Tot Zover.

