
Samen tegen eenzaamheid
Graag nodigen we je uit om connectie te maken tijdens de 
week tegen eenzaamheid. 
Deze is van 27 september t/m 6 oktober, in deze periode 
heeft Cultuur Connectie Oost een speciaal programma rond 
dit thema samengesteld.

Meer informatie
Kijk voor meer en voor de meest actuele informatie op 
www.facebook.com/CultuurConnectieOost

Cultuur Connectie Oost
Cultuur Connectie Oost is een nieuw initiatief. Wij maken culturele activi-
teiten in heel Oost zichtbaarder, we stimuleren samenwerking tussen 
culturele organisaties en maken onze programmering toegankelijk voor 
een divers publiek.

Wij, dat zijn op dit moment een initiatiefgroep van de Meevaart, het 
Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest (Ned-
PhO-NKO), DEGASTEN, Theater Oostblok en Studio/K.
Eén van de activiteiten van de Cultuur Connectie Oost is thematische 
programmering op meerdere locaties. De week tegen eenzaamheid is 
de eerste pilot.

Wil je deelnemen als organisatie of individu neem 
dan contact met ons op: info@cco.amsterdam.nl



Programma week tegen eenzaamheid:

Donderdag 27 september

Theater Oostblok
17.30 uur Opening week tegen eenzaamheid.
18.30 - 20.00 uur Aanschuif diner.
20.00 - 21.00 uur Antigone on Antigone Theandric (Sardinië).

Vrijdag 28 september

Meevaart
14:30-15:00 uur Modeshow van designers met vluchtelingen afkomst
door Wociety.
15:00-16:30 uur Exclusieve voorvertoning: Film Casa Minahassa en 
discussie. Casa Minahassa is een documentaire over opvang van de 
statushouders in de Indische buurt.
16.00- 17:00 uur Opening en interview Fototentoonstelling Joke van 
Vlijmen.
Joke van Vlijmen maakte foto’s van buurtbewoners met het thema 
boven het hoofd groeien.
17:00 - 18:30 uur Muziek door Erik van de Langkruis en Finn Peters.
18.00 - 22.00 uur Buurtrestaurant: Samen eten verbindt.
Diner van het Buurtrestaurant wordt gratis aangeboden door  
Stichting Meevaart, reserveren verplicht via meedoen@meevaart.nl
19:30-21:30 uur Storynight met thema eenzaamheid.
Theater Oostblok
19.30 - 20.00 uur Aanschuif diner.
20.00  - 21.00 uur Antigone on Antigone - Theandric (Sardinië). 
Studio/K
19:00 - 03:00 uur Concept /K 009: Samenhorigheid.

Zaterdag 29 september

Studio/K
20:00 - 24:00 uur AYO Comedy: Samen tegen eenzaamheid.
Theater Oostblok
15:00 - 16.00 uur Aanschuif lunch voor kinderen en ouders.
16:00 - 16.45 uur Jeugdvoorstelling Eendje (6+) - Kim van Zeben.
Meer info: http://oostblok.nl/evenement/eendje-6/

Meevaart
15:30 - 16:00 uur Nevin Özütok - Tweede kamerlid en voormalig lid van 
het Dagelijks Bestuur stadsdeel Amsterdam Oost, komt wat vertellen 
over connectie.
15:00 - 22:00 uur  Informatiemarkt. Met oa Civic, Meevaart, Indische 
BuurtBalie.
15:00 - 22:00 uur Connectie door muziek. Marathon concert van 
diverse artiesten.
18.00 - 22.00 uur Buurtrestaurant: Samen eten verbindt.
Aansluitend diner van het Buurtrestaurant wordt gratis aangeboden 
door Stichting Meevaart, reserveren verplicht via meedoen@meevaart.nl

Zondag 30 september

Nederlands Philharmonisch Orkest – Nederlands Kamerorkest
15:00 – 16:00 uur Koepelconcert op Zondag: Schubert.

Woensdag 3 oktober

Theater Oostblok
13.00 - 14.00 uur Aanschuif lunch voor kinderen en ouders.
14:00 - 15.05 uur Jeugdvoorstelling VaarWel (2+) - Malou van Sluis.
Meevaart
14.00 - 15.30 uur Dance Connects - Moderne Dans voor 60+
Een moderne dansles bij Dance Connects is een les vol dans, muziek, 
actief bezig zijn en bovendien je creativiteit en fantasie aanspreken. 
18.00 - 22.00 uur  Buurtrestaurant: Samen eten verbindt.
Diner van het Buurtrestaurant wordt gratis aangeboden door
Stichting Meevaart, reserveren verplicht via meedoen@meevaart.nl 
19.30 – 21.00 uur Wereldmuziek in de wijk.
Muziek uit 2 verschillende culturen onder leiding van Mehmet Polat.

Vrijdag 5 oktober

Meevaart
Première: Film Ouderen en eenzaamheid.
18.00 - 22.00 uur  Buurtrestaurant: Samen eten verbindt.
Diner van het Buurtrestaurant wordt gratis aangeboden door
Stichting Meevaart, reserveren verplicht via meedoen@meevaart.nl 

Onder voorbehoud
Het programma is onder voorbehoud en er kunnen nog wijzigingen
plaatsvinden. 


