
 

 

Muziek en de noodzaak om te Blijven Rocken  

Op Dinsdag 10 april van 15:00 uur tot 17:00 uur,  wordt door het Rotterdams Wijktheater het stuk 
OudFit opgevoerd in de grote zaal van de Aarhof. Het is een fantastisch theater waar alle 
buurtbewoners gratis van kunnen genieten. Het stuk gaat over de liefde voor muziek. En de noodzaak 
om te blijven rocken. Het Rotterdams Wijktheater maakt theatervoorstellingen gebaseerd op 
persoonlijke verhalen van Rotterdammers. Deze verhalen worden onder leiding van professionele 
regisseurs omgezet in een voorstelling waarin de Rotterdammers zelf spelen. Waar gaat het stuk over? 
De band OudFit bereidt zich voor op wat wellicht een laatste optreden gaat worden. Na het wegvallen 
van de lead gitarist Gerrit is de vraag: Gaan we door? En zo ja? Hoe? Marlon, een jonge god van 23 jaar 
die energie heeft voor tien, moet proberen de mannen, die van dag tot dag leven, opnieuw te 
motiveren. Gaat het hem lukken, of verdwijnen de muzikanten definitief achter de geraniums? OudFit is 
een voorstelling over ouder worden, met en zonder gebreken. Over hoe je als ouderen moet vechten 
om je staande te houden in een maatschappij die lijk te zijn ingericht op jong, hip en snel. Hoe 
ontworstel je je aan een beeld dat bij jongeren bestaat over ouderen? OudFit laat zien dat spannend 
leven mogelijk is, ook al gaan de jaren tellen. De voorstelling eindigt in een feest waar gedanst en 
gesjanst mag worden. Na de voorstelling is er gelegenheid tot dansen op u favoriete nummer. Gewoon u 
favoriete nummer aanvragen bij het radio programma: ‘Herinnert u zich deze nog…? We maken er als 
aandenken ook nog een foto van. Seks and Drugs and Rock and Roll is ALL my brain and body need. Ian 
Dury. 
Entree: GRATIS 
Datum: dinsdag 10 april 2018 
Tijd: 15:00 tot 17:00 uur 
Zaal open: 14:30 uur 

Adres: Locatie Aarhof ingang nr. 1 

             3068 HA Rotterdam Zevenkamp  
Info: stichtingboz@outlook.com 

Tel: 0618763152 
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