Verpleeghuisproject
zingen aan de rand van je bed

Diva Dichtbij

Muziektheater ook in uw verpleeghuis

Vanuit een karretje, versierd als sprookjesbos, schalt muziek. De bewoners zitten er in een
kring omheen. De meesten in een rolstoel, maar er staat ook een bed waarin een man ligt.
Zijn vrouw zit ernaast en ze houden elkaars handen vast. De Dichtbije Diva begint een
operalied te zingen. Ze zingt luid, en zonder een valse noot. Om beurten gaat ze de bewoners
af. Pakt hun handen, kijkt ze diep in de ogen. Even vergeten de bewoners van De Wilbert
waar ze zijn. - Leids Dagblad

Intieme optredens
Diva Dichtbij verzorgt in kleine kring muziek- en
theatervoorstellingen. Zij doet dit voor mensen die ernstig ziek zijn
en langdurig in verpleeghuizen verblijven. De optredens van Diva
Dichtbij zorgen voor een intieme en persoonlijke sfeer. Hierdoor
kunnen de bewoners genieten, even alles vergeten en bovenal weer
even mens zijn.
Theater, muziek en andere kunstvormen kunnen mensen die ernstig ziek zijn een welkome
en aangename afleiding bezorgen. De sfeer van het ziek-zijn maakt even plaats voor de
verwondering van het theater. Een optreden van Diva Dichtbij betekent vaak meer dan een
aangename middag beleven. De muziek en poëzie kunnen ook helpen emoties te verwerken
waar woorden tekort schieten. In dat opzicht komt de Diva heel dichtbij.
De ervaring leert dat de bewoners van een verpleeghuis een optreden van Diva Dichtbij zeer
waarderen en haar graag terug zien komen.
Verpleeghuisproject ‘zingen aan de rand van je bed’
Het verpleeghuisproject van Diva Dichtbij ‘zingen aan de rand van je bed’ is voor mensen die
op een somatische afdeling verblijven van een verpleeghuis. Dankzij de bijdrage van
fondsen kunnen tien tot twaalf verpleeghuizen gedurende een jaar lang vier tot zes
voorstellingen tegen sterk gereduceerd tarief aan hun bewoners aanbieden.
Op bezoek in het verpleeghuis trekt de diva met haar tuintje van huiskamer naar huiskamer.
Een huiskameroptreden duurt een half uur tot drie kwartier. Maar de diva komt ook letterlijk
aan de rand van het bed bij mensen die te slecht zijn om nog aan andere activiteiten mee te
doen. In een informele sfeer zingt zij (licht) klassieke liederen en liedjes uit het musical
repertoire. De Diva kan met haar repertoire inspelen op de wensen van haar publiek. Ook is
er steeds een klein aandenken voor de toehoorders. De Diva maakt daarbij geen
onderscheid tussen zieken, verzorgenden, familie of vrienden. Haar optreden is voor ieder
van hen bedoeld. Door regelmatig dezelfde afdelingen te bezoeken ontstaat voor de
bewoners iets om naar uit te kijken.
Met het verpleeghuisproject brengt Diva Dichtbij de sprankeling van het leven binnen de
muren van het verpleeghuis. En biedt waar nodig het personeel aanknopingspunten om
moeilijke levensthema’s met bewoners te bespreken.
Diva Dichtbij wil in evaluaties met de zieken en verzorgenden nagaan hoe zij de optredens
hebben ervaren. Zo kan zij haar culturele programma verder ontwikkelen en nog beter laten
aansluiten bij de wensen die bij bewoners van verpleeghuizen leven.

“Het is een geschenk om zo’n middag mee te maken. Ik waarschuw u wel, ze raakt u diep in
uw ziel.” - Gerda Buddingh, zorggroep Philadelphia

Ook iets voor uw verpleeghuis?
Door mee te doen aan het verpleeghuisproject haalt u een gewaardeerde aanvulling op uw
reguliere zorg in huis.
De kosten van een kennismakingsoptreden en de optredens die onderdeel zijn van het
verpleeghuisproject bedragen dankzij de bijdrages van fondsen en donateurs slechts € 100,per optreden.
Heeft u interesse in deelname aan het verpleeghuisproject of belangstelling voor een
kennismakingsoptreden dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie
Kijk voor een impressie van een optreden en meer informatie op www.divadichtbij.nl.
Ook kunt u voor vragen over het project contact opnemen met Pieternel van Amelsvoort,
(0314) 35 92 45 of mail naar post@divadichtbij.nl .

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van:
VSB-fonds, RCOAK, Stichting Sluyterman van Loo, SKAN Fonds, K.F. Hein Fonds en de
Kattendijke/Drucker Stichting en de donateurs van de stichting Diva Dichtbij.

