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Antorini er fire forskellige kvinder med vidt forskellige tankesæt, der også har levet forskelligt, men alle har
de oplevet personlige kriser, modgang og udfordringer. Hver på deres måde har de dog evnet at trække sig
selv op ved håret, og hver især har de lært, at vitalitet er noget, man skal arbejde for. Jo ældre man bliver, jo
mere må man knokle for at holde sig flyvende. Til gengæld kan det faktisk lade sig gøre! I en åbenhjertig og
uhøjtidelig samtale med Gitte Løkkegaard deler de deres erfaringer, tanker og refleksioner om det at blive en

moden kvinde over 50 i et ungdomsfikseret samfund. De snakker om arbejdslivet, om kroppen og det
snigende forfald. Om seksualiteten, kærligheden, parforholdet, den tomme rede, når børnene er flytt et

hjemmefra, om etiketterne ”gammel” og ”ældre” og ikke mindst om døden. Om kunsten at erkende aldringen
som et vilkår, i stedet for krampagtigt at fornægte den. Det er her, guldet ligger.
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Antorini er fire forskellige kvinder med vidt forskellige tankesæt, der
også har levet forskelligt, men alle har de oplevet personlige kriser,
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trække sig selv op ved håret, og hver især har de lært, at vitalitet er
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gøre! I en åbenhjertig og uhøjtidelig samtale med Gitte Løkkegaard
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