
VERRE VAN WEG  

een voorstelling in woord, beeld en muziek over liefde en 

gemis 

We nodigen je graag uit om dit programma mee te maken 

Vrijdag 13/09/19 in Wetteren om 20 uur in CC Nova (avant-première). 

In onze tijd is praten over afscheid en verlies in het 
algemeen al moeilijk, laat staan over het verlies van een 

jong kind, voor of rond de geboorte. 

De Gezinsbond sloeg de handen in elkaar met onder 

andere zangeres Mira om deze stilte te doorbreken. In de 

hoop het onbespreekbare zo toch bespreekbaar te maken. 

Verre van Weg gaat niet over loslaten, maar over anders 
vasthouden. Het is een ode aan het Leven, ook al was het 

er maar even. In een poëtische collage van woord en beeld 

brengt theatermaker en ritueelbegeleider Caroline 

Meerschaert de ervaring van het verlies van een kind 

tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Hoe rouw je om iemand die je niet mocht kennen? 

Hoe vul je de leegte als er geen herinneringen zijn? Hoe kan de naaste omgeving helpen bij het 

verwerken en plaatsen van dit verlies? 

En dan is er muziek. In 2014 verliest zangeres Mira haar ongeboren dochtertje op 6,5 maanden 
zwangerschap. Geconfronteerd met de moeizame omgang van onze samenleving met rouw en 

geïnspireerd door de troost van muziek, kreeg ze het idee voor dit concert. 

Ze ging op onderzoek naar wat er doorheen de tijden over de wereld gezongen wordt bij overlijden en 

herdenking. 

Dit concert neemt ons mee op een reis langs muzikaal erfgoed van onze planeet. We (her)ontdekken 
een schat aan liedjes, die toont hoezeer wij mensen – doorheen tijd en ruimte – muzikaal uiting willen 

geven aan de liefde voor wie er niet meer is. 

Deze productie kadert in het project ‘Verre van Weg’ van de Gezinsbond. 

De inkom bedraagt € 12. 

Leden van de Gezinsbond genieten ter plaatse 2 euro korting op hun lidkaart. 

Verre Van Weg 

Mira & Caroline Meerschaert 

vrijdag 13 september 2019 - 20:00u 

KOOP TICKETS via de website van CC Nova 

Deze uitnodiging mag ook naar de leden van je afdeling gestuurd worden. 

Andere voorstellingen in de buurt: 

CC 't Waaigat in Zwijndrecht: vrijdag 4 oktober om 20u 

CC ter Dilft in Bornem: zaterdag 19 oktober om 16u (afsluiter dag voor lotgenoten ouders overleden 

kinderen / OVOK) 

 

http://www.gezinsbond-ovl.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=1581&urlid=197&mailid=86&Itemid=111
http://www.gezinsbond-ovl.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=1581&urlid=198&mailid=86&Itemid=111
http://www.gezinsbond-ovl.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=1581&urlid=199&mailid=86&Itemid=111
http://www.gezinsbond-ovl.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=1581&urlid=199&mailid=86&Itemid=111

