SAVE THE EARTH
Een project van de landelijke organisatie Stichting Lions & Duurzame Leefomgeving,

Theatershow “Save the Earth”

Vanuit de ruimte zag astronaut Wubbo Ockels hoe kwetsbaar de aarde is. Met het
theaterspektakel ‘Save The Earth’, première op 6 juli jongstleden in Scheveningen en
vanaf oktober 2018 op tournee vertelt hij ons vanaf zijn sterfbed zuinig te zijn op onze
planeet, “Save the Earth”.

“Save the Earth" is in de kritieken al de sympathiekste musical van het komend
theaterseizoen genoemd. ‘Save The Earth’ is zaterdag 27 oktober te zien in Schouwburg
Cuijk

“De rockband PBII heeft het welzijn van de aarde in haar genen met hun Rockmusical “Save the
Earth”; geïnspireerd op de afscheidsspeech die Wubbo Ockels ons schonk in zijn laatste uren.
Ze schreven een album (genaamd ROCKet!) over de doelen van Wubbo en bouwde daar hun
theaterproductie omheen, met gerenommeerde schrijvers Ger Apeldoorn en Harm Edens. In de
pakkende show vertonen ze beelden van Plastic Soup Foundation (Maria Westerbos), besteden
ze aandacht aan de initiatieven van Wubbo Ockels voor een duurzame aarde en manieren voor
een ieder om met eigen acties bij te dragen aan een beter milieu. Door het uitgebreide archief
van Happy Energy, de stichting die Wubbo oprichtte met zijn vrouw Joos, krijgt Wubbo zelf
volop de gelegenheid zijn verhaal te doen. De cast bestaat uit bekende namen zoals Jörgen
Raymann en Eddy Zoey.

De Lions aan de slag voor een duurzame aarde? Ja, dat is wat we graag
willen.
Als Lions willen we vooral aan de slag. Bijdragen aan een betere samenleving. Duurzaamheid is
een nieuw en zeer actueel thema. Je leest en hoort er veel over. Over de plastic Soup is de laatste
tijd bijvoorbeeld veel te doen in de media. Het doet er écht toe bij te dragen.

Dit is internationaal hét Lions thema voor Europa, dus ook
internationaal worden we gesteund!
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Wat houdt het project Save the Earth in?
De theatershow leidt tot een driejarig traject waarin langs verschillende wegen gewerkt wordt
aan bewustwording van de noodzaak tot duurzaamheid in Nederland als aan het daadwerkelijk
terugdringen van zwerfafval in de natuur en verminderen van de plastic soup.
Lionsclub Den Haag Scheveningen heeft de aftrap gegeven. Zij hebben gezorgd voor een grote
opkomst van Lions leden tijdens de première van de theatershow Save the Earth. De
theatershow was voor hen het aangrijpingspunt voor het organiseren van duurzaamheidsacties
in de omgeving. Ze hebben zogenaamde Trashurehunts , het verzamelen van zwerfafval,
georganiseerd met schoolkinderen en lessen over de plastic soup op basis scholen.

De landelijke Stichting Lions en Duurzame Leefomgeving omarmt dit initiatief en
wil de landelijke uitrol samen met de Lions promoten en stimuleren.
De theatershows zijn namelijk een uitstekende opstap om als Lions clubs zelf, rondom deze
shows in de eigen stad, of in een naburige stad duurzaamheidsacties te organiseren met
kinderen en op scholen, maar ook op vele andere manieren. De Stichting Duurzame
Leefomgeving ondersteunt en wil daar graag met jullie het gesprek over aangaan.
Zaterdag 27 oktober 2018: 20.15 uur: Schouwburg Cuijk
Show: € 27,50

Wubbo's Last Words: Save the Earth!
Jörgen Raymann & elfmansband
Multimediaal theaterspektakel rond het leven van Wubbo Ockels.
Via een enorm videodecor beleef je de lancering van de Space Shuttle en zie je de opnames
die de astronaut vanuit de ruimte maakte. Met veel humor en een liveband met zanger Bert
Heerink komen het leven en de dromen van Ockels voorbij, maar ook zijn uitvindingen,
vooruitstrevende ideeën en de energie waarmee hij talloze mensen inspireerde.
‘Wubbo’s Last Words: Save the Earth’ is een twee uur durend multimediaspektakel, dat jong
en oud zal aanspreken door de humor, indrukwekkende beelden en nieuwe meeslepende
muziek, aangevuld met songs van onder meer Michael Jackson, David Bowie, John
Farnham en Pink Floyd.
Deze productie komt mede tot stand in samenwerking met o.a. Plastic Soup Foundation
en Lions Club.

Meer informatie op: www.duurzaam.lions.nl, www.savetheearth.nu

Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg
www.lionsnet.nl
www.facebook.com/Lionsnet.nl
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