Haal een Diva Dichtbij in huis
en breng muziek in het leven van mensen die niet naar het theater kunnen
De Diva’s en Divo’s van Stichting Diva
Dichtbij zingen voor langdurig zieken. In
een huiskamer van een verpleeghuis bijvoorbeeld, of aan het bed. Het zijn intieme voorstellingen, waarbij iedere persoon
oprechte, warme aandacht krijgt.
Met een doordachte, persoonlijke benadering
weten onze Diva's langdurig zieken diep te raken. Dat maakt onze optredens tot ontmoetingen van onschatbare waarde. Mensen voelen
verlichting en ervaren dat ze méér zijn dan
hun ziekte. Vaak teren ze nog weken of maanden op een optreden. Onderzoek door de Universiteit Utrecht bevestigt de positieve effecten.

Voor wie?
We treden op voor somatisch zieken en voor
mensen met dementie. Sinds 2012 bezoeken
we ook ouderen met een psychiatrische achtergrond en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Overal in Nederland dichtbij
We verzorgen optredens bij verpleeghuizen en
andere zorgorganisaties in heel Nederland.
Ook bezoeken we hospices en mensen thuis.
“Het was fantastisch!! Het heeft grote indruk
op me gemaakt. Mijn moeder heeft intens genoten.” dochter van bewoonster verpleeghuis
“Ons werk is zó nodig! Langdurig zieken zijn
een vergeten groep op het gebied van cultuur.” Pieternel van Amelsvoort, oprichtster Stichting Diva Dichtbij

“U hebt een snaar bij mij in trilling gebracht
waarvan ik dacht dat die in een steen was
veranderd. bewoner verpleeghuis

Wat kost het?
Stichting Diva Dichtbij vraagt een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van uw
draagkracht en van de beschikbare financiering van particuliere vermogensfondsen, sponsoren en donateurs. Sinds kort kunnen bewoners ook zelf, samen met anderen, sparen
voor een optreden – via onze actie 'Samen DivaDaalders sparen'. Hierbij kan een introductieoptreden een mooie bijdrage voor een vervolg opleveren.

Hoe gaat het in z’n werk?
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De behoefte aan onze optredens is groot.
Sinds de start in 2007 groeit Stichting Diva
Dichtbij aanhoudend. In 2011 verzorgden we
al ruim 200 optredens. Daarmee bereikten we
7.500 langdurig zieken. Er zijn zes Diva’s en
twee Divo’s actief: professionele zangers en
zangeressen met een groot talent voor nonverbale communicatie.

Een Diva Dichtbij bezoekt uw locatie gedurende een dagdeel. Daarin kan zij drie huiskameroptredens verzorgen, van elk 30 tot 45 minuten. Ook kan zij zingen voor mensen individueel aan bed. U kunt ook meer Diva’s tegelijkertijd boeken om alle bewoners op dezelfde
dag te bereiken. Naasten zijn van harte welkom bij onze optredens. Het is een uitstekende
gelegenheid om samen te beleven of te verwerken.

Meer weten?
Kijk op divadichtbij.nl of bel (0314) 35 92 45
en vraag naar Pieternel van Amelsvoort. Mailen kan ook: post@divadichtbij.nl.
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