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UITNODIGING PELITA THEATERMIDDAG 

ZATERDAG 22 APRIL 2023, 14.00-16.00 uur 

“OOSTWAARTS” met  Esmay Usmany 

 

   

ESMAY USMANY 

De PELITA THEATERMIDDAG 

richt zich op de naoorlogse gene-

raties, waarbij we interactief de 

verbinding maken met de gasten 

en de theatermakers. We nodigen 

u graag uit om ná de voorstelling 

een korte “Meet&Greet” met de 

theatermakers en Pelita-

medewerkers te  hebben.  

Stichting Pelita 

Van Stichting Pelita is aanwezig: 

Sylvia Hiert, Regio-Coördinator 

Nancy Bernardus, Pelita vrijwilliger. 

Oostwaarts 

Het hart van je afkomst onderzoeken en het afpel-

len van je geschiedenis. De grootouders van Esmay 

verlieten Indonesië vanwege de oorlog. Repatrian-

ten werden ze ook wel genoemd. Ze kwamen aan 

in Nederland, maar delen van hun ziel bleven ach-

ter op de rijstvelden. In de kampongs, op de markt. 

Over die gespletenheid vertelt Esmay in haar voor-

stelling Oostwaarts. Waarin ze het gesprek aangaat 

met al die delen in zichzelf. Ze vertelt over rouwen 

en accepteren, over stromen en vastzetten, en over 

zwijgen en uitspreken. Over liefde die zich uitstrekt 

tot ver over oceanen. Over thuis voelen daar en hier 

en in twee werelden tegelijkertijd staan. 

Esmay Usmany 
Theatermaker, Zangeres.        
Schrijfster. 
www.esmayusmany.com 

Kort over Esmay: 

Esmay is de 3e Indische generatie. Ze 

zingt, speelt, schrijft en maakt. Na haar 

afstuderen aan het Utrechts Conserva-

torium speelde ze in diverse muziek-

theaterproducties waarmee ze door 

Nederland en België toerde. Esmay is 

vaste woordkunstenares op NPO    

radio 1. 

 

Praktische Informatie:  

ZATERDAG 22 APRIL 2023 

Locatie: Wijkcentrum “de Oase”, Benschopperweg 342,                 
3401 BZ IJsselstein / gratis parkeren op parkeerplaats. 

Tijd: inloop 13.30 u./14.00 tot 15.00 u. Meet&Greet                         
 Einde: 16.00 u.  

Aanmelden en afmelden gewenst tot uiterlijk 18 april 2023: 
€ 10, - p.p. incl. 1x drankje en spekkoek (contante betaling).  
S.hiert@pelita.nl of via What’s App 06-10991336. 

Voor meer informatie: mailt u naar Sylvia Hiert, s.hiert@pelita.nl of 

tel. 06-10991336 (werkmobiel, dinsdag t/m donderdag). 

WE ADVISEREN U ZICH TIJDIG AF TE MELDEN OF THUIS 

TE BLIJVEN BIJ VERKOUDHEID, BENAUWDHEID OF AN-

DERE GEZONDHEIDSKLACHTEN.  

 

http://www.esmayusmany.com/

