
PAL Live

Nieuws 
Flits

Het programma met dit jaar als thema; ‘Wat geef je mee,
wat laat je achter’, biedt een verscheidenheid aan
onderwerpen die ons raken. Over belevenissen waar we
mee te maken krijgen en die soms levens kunnen
veranderen. Levensbedreigende ziekte, kwetsbaarheid,
afscheid nemen en het levenseinde horen daar ook bij.
Pal live biedt graag een podium aan mensen die
onderwerpen als levensbedreigende ziekte,
kwetsbaarheid, afscheid nemen en het levenseinde niet
uit de weg gaan. Een podium voor mensen die kans zien
om deze onderwerpen op diverse manieren onder de
aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Dit
kunnen voorstellingen, tentoonstellingen en exposities
zijn.

Neem hier een kijkje op onze website 

PAL live is onderdeel van Pal In De Stad en
verbindt organisaties en inwoners van alle
leeftijden en culturen uit en Amsterdam en

Diemen met elkaar door middel van creativiteit.

https://pallive.nl/


PAL Live
 Documentaire
‘Wei’

Langzaam afscheid nemen van het meest dierbare.

“Hij was opgegroeid op een boerderij. Naarmate de
dementie vorderde, werd die wei belangrijker voor hem;
het boerenleven begreep hij nog”.

Een aangrijpende documentaire over de gevolgen van
dementie. Documentairemaker Ruud Lenssen was niet
van plan om een film over zijn dementerende vader te
maken. Tot hij zag wat het met zijn moeder deed. “Het
verhaal van het leed van de mantelzorger blijft vaak
binnenskamers”

Zie de documentaire en luister naar het verhaal van
Ruud.

Schrijf je hier alvast in voor het zien van de documentaire
en kom in gesprek met Ruud.

Lees hier meer over de documentaire en Ruud Lenssen.

 

10 juni, 16.00-17.30 uur 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxkV8c7NrcIrj0h3VmhsF5YyIefWkhZUyW5O3suSHVNHtHOg/viewform
https://pallive.nl/wp-content/uploads/2021/05/210508-Ruud-Lenssen-def.pdf


PAL Live
Before I Die Wall

7 juli, 16.00-17.30 uur 
Before I Die Wall: Stel niet uit wat je nu kunt doen

Een groot schoolbord waarop mensen dingen kunnen
opschrijven die ze tijdens het leven nog willen doen. Rob
Bruntink daagt bezoekers van Pal Live uit hun ideeën en
wensen op de Wall te schrijven. Zo kun je expliciet maken
wat je nog graag wilt in het leven of lezen wat andere
mensen aan wensen hebben. 

Op 7 juli kun je de Before I Die Wall online beleven en is er
een interactieve lezing van Rob Bruntink.

Schrijf je hier alvast in. 
Lees meer over Rob en de Before I Die Wall. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPRFsUWkNuMMtsyPFCDVv4HI3KszWF6TRk2iTWbmYaFJ5H1w/viewform
https://pallive.nl/wp-content/uploads/2021/05/Rob-Bruntink-Before-I-Die-Wall-def.-ww.pdf


PAL Live
Poeziewedstrijd

Poëziewedstrijd, goed voor 90 inzendingen! 

De eerste editie van de PAL live poëziewedstrijd is een succes. De
opkomst is fantastisch. 

Alle gedichten zijn op hun eigen manier indrukwekkend. Aan de
jury de lastige taak de winnende gedichten te selecteren.

Op maandag 24 mei, tweede Pinksterdag, worden de winnaars
bekend gemaakt bij een leuke locatie in Amsterdam. Hoe het er
nu naar uitziet maken we het mogelijk dat daar zoveel mogelijk
mensen (digitaal) bij kunnen zijn. 

Houd maandagochtend 24 mei tussen 10.00 en 12.00u dus vrij als
je er bij wilt zijn.

 
Zou je dit bericht willen verspreiden in je eigen netwerk? 
Volg ons via Instagram, Facebook en LinkedIn.

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet namens de organisatoren van Pal live!
Wies Wagenaar en Danielle van Bennekom, netwerk palliatieve zorg
Amsterdam en Diemen 
Karim Maris, Cordaan,
Marianne Hageman, VPTZ Markant 
Belle Barendregt, Stagair netwerk palliatieve zorg Amstedam en Diemen 

https://www.instagram.com/poeziewedstrijd/https:/www.instagram.com/poeziewedstrijd/
https://www.facebook.com/PAL-live-106067101576214https:/www.facebook.com/PAL-live-106067101576214
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6785914399002636288/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6785914399002636288%29https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6785914399002636288/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6785914399002636288%29

