
Een Leven Lang Kunst aan de Maas    

Programma Tramconferentie Rotterdam  
17 maart 2015 van 10.00 uur tot 14.00 uur 

Dagvoorzitter: Hedy d’Ancona, ambassadeur landelijk programma Lang Leve kunst 

Het programma is een mix van live optredens en presentaties van ouderen en inhoudelijke pitches, 

keynote sprekers, interviews en debatten. 

 

9.45 uur Ontvangst en instappen in Duwagtram, achterkant Centraal Station  

Koffie en thee en optreden van Jong van Hart, 55+ musicalgroep  

 

10.00 uur De tram vertrekt! 

Welkomstwoord door Heili Bassa, directeur Pluspunt  

Introductie van het programma en doel van de conferentie door dagvoorzitter Hedy 

d’Ancona   

   

10.25 uur   Blok 1: het belang om meer verbindingen tussen cultuur, zorg en welzijn te leggen 

en de kansen die veranderingen en vernieuwing in de sectoren bieden.  

Met Ids Thepass, voorzitter ConForte koepel van zorgorganisaties, Koen Harms 

projectmanager Innovatie en Kwaliteit Inkoop, Achmea en Jeannette Nijkamp 

hoofddocent Samenhang in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam   

Reacties en debat met tramgasten 

  

11.10 uur Pauze bij halte Oostplein onder het genot van een danspresentatie van een 65+ duo  

 

11.30 uur   Blok 2: het bereik van ouderen en verankeren van initiatieven binnen de diverse 

domeinen 

  Met Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg, Elly Dunk initiatiefneemster 

van Cool in Beeld en twee deelnemers over het kunstproject, Rik Moonen creatief 

ondernemer, fotoverhaalproject Mijn Rotterdam, Annemieke van Wegen-Delhaas, Hoofd 

Marketing RotterdamPas. 

  Debat met tramgasten: Welke stappen kunnen we met elkaar zetten? 

 

12.45 uur Aankomst tramremise, optreden Laurensorkest o.l.v. Carlo Balemans, lunch en 

gelegenheid om trammuseum Stichting RoMeO te bezoeken 

 

13.30 uur Blok 3: presentatie van conclusies en aanbevelingen door Hedy d’Ancona 

 Symbolische overhandiging daarvan aan Judith Bokhove voorzitter raadscommissie 

ZOCS en Inez Boogaarts secretaris Rotterdamse Raad Kunst en Cultuur. 

 Reacties op de resultaten  

 

Slotwoord door Marjan van Gerwen, directeur Cultuur Concreet 

De dag in een gedicht door Shida Khizou, sneldichteres 

 

13.55 uur  De tram vertrekt naar de achterzijde van het Centraal Station,  einde van de 

tramconferentie. 

 

 


