
Melkweg Expo presenteert 'Benidorm - over wintertijd'
In het voetspoor van de kwieke senior
11 JANUARI 2017

SAMENVATTING

De eerste baby die 130 jaar gaat worden, is al geboren. Ouder worden doen we allemaal maar hoe

wil jij oud worden? Gefascineerd door het proces van veroudering trok fotograaf Romi Tweebeeke,

met camera en schrijfblok naar Benidorm om de duizenden senioren die daar elk jaar overwinteren

in beeld vast te leggen. Het resultaat zie je in Melkweg Expo van 4 maart t/m 9 april.

In een wereld van vergrijzing en de steeds stijgende levensverwachting van de mens, is het thema
ouder worden relevanter dan ooit. Hoe worden we op een goeie en mooie manier oud? Door haar
ontmoetingen met senioren te documenteren in tekst en beeld, hoopt fotograaf Romi Tweebeeke de
negatieve beeldvorming rond ouder worden te doorbreken. Aan regisseren doet Romi niet. Met
natuurlijk licht probeert ze een verhaal te vertellen. Het verhaal van de moderne ouderen: actief,
zelfstandig, zelfbewust en tot op hoge leeftijd vaak maatschappelijk betrokken.

Met deze missie trok Romi naar Benidorm, een kustplaats in het Zuiden van Spanje. Vroeger een
vissersstadje, nu een vakantieparadijs waar veel senioren de winter door brengen. De
hoofdredenen? Sociale contacten, vitamine D en vermaak. Vandaag de dag telt Benidorm, ook wel
Rollator-city en Beni-York genoemd, ruim 330 wolkenkrabbers en biedt het plek aan meer dan 70 000
tijdelijke inwoners.

Melkweg is altijd al een biotoop voor een verscheidenheid aan subculturen geweest. Wie denkt dat
subculturen alleen onder jongeren bestaan, heeft het mis! In Benidorm vind je een hele subcultuur
van gebronsde, actieve senioren die goed in hun vel zitten, niet verlegen zijn om geld uit te geven en
houden van plezier. Wekenlang trad Romi in de voetsporen van de Benilover, al gymmend op het
strand, wandelend op de boulevard of dansend in de club. De senior in Benidorm voelt zich niet oud,
zoveel is zeker.

Romi zal op de expo opening ook haar nieuw boek 'Over wintertijd' presenteren. Romi's project werd
mede mogelijk gemaakt door de werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaan Fonds.

Romi Tweebeeke – Benidorm - over wintertijd
4 maart t/m 9 april



Opening: vrijdag 3 maart, 17:30 uur
Open: wo t/m zo, 12:00 - 21:00 uur
Ingang via Melkweg Café (Marnixstraat 409)

Voor meer informatie over de expo:
Laure Vanrijckeghem
E-mail: laure@melkweg.nl

Website Romi Tweebeeke
http://www.romitweebeeke.com/

Website Melkweg
http://www.melkweg.nl/nl/agenda/benidorm-over-wintertijd-04-03-2017/

RELEVANTE LINKS

AFBEELDINGEN



http://melkweg.pr.co/images/231970
http://melkweg.pr.co/images/231973
http://melkweg.pr.co/images/231975
http://melkweg.pr.co/images/231972
http://www.melkweg.nl/nl/agenda/benidorm-over-wintertijd-04-03-2017/
http://www.romitweebeeke.com/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmelkweg.pr.co%2F140286-melkweg-expo-presenteert-benidorm-over-wintertijd
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmelkweg.pr.co%2F140286-melkweg-expo-presenteert-benidorm-over-wintertijd&title=Melkweg+Expo+presenteert+%27Benidorm+-+over+wintertijd%27&summary=De+eerste+baby+die+130+jaar+gaat+worden%2C+is+al+geboren.+Ouder+worden+doen+we+allemaal+maar+hoe+wil+jij+oud+worden%3F+Gefascineerd+door+het+proces+van+veroudering+trok+fotograaf+Romi+Tweebeeke%2C+met+camera+en+schrijfblok+naar+Benidorm+om+de+duizenden+senioren+die+daar+elk+jaar+overwinteren+in+beeld+vast+te+leggen.+Het+resultaat+zie+je+in+Melkweg+Expo+van+4+maart+t%2Fm+9+april.&source=Melkweg
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmelkweg.pr.co%2F140286-melkweg-expo-presenteert-benidorm-over-wintertijd&text=Melkweg+Expo+presenteert+%27Benidorm+-+over+wintertijd%27&via=melkweg&related=prdotco


Laure Vanrijckeghem
Assistent programmeur en marketeer Fotografie/Film/Media 

laure@melkweg.nl 

0638656919

melkweg

CONTACTPERSONEN

OVER MELKWEG

De Melkweg staat voor popcultuur in de breedste zin van het woord. Honderden concerten, clubnachten,
(muziek)films, theatervoorstellingen, exposities en multidisciplinaire evenementen trekken jaarlijks in totaal meer
dan 400.000 bezoekers.

De Melkweg is gevestigd in het enige overgebleven fabrieksgebouw aan de Amsterdamse grachtengordel: een
voormalige suiker- en, later, melkfabriek. In het historische gebouw vind je twee concertzalen, een filmzaal, een
theaterzaal en een expositieruimte, die onafhankelijk van elkaar of in combinatie gebruikt kunnen worden.

In de Melkweg staan gevestigde namen naast nieuw talent en krijgen opkomende stromingen de kans een breed
publiek te bereiken. De diversiteit in programmering en publiek, in combinatie met de verschillende ruimtes en de
bijzondere locatie, maken de Melkweg al jaren een unieke plek.
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