Vandaag is uw huiskamer een theaterzaal
Wij willen uw bewoners ook een echte theaterervaring bezorgen en vragen u om alle aandacht bij de
voorstelling, zoals u dat ook prettig vindt wanneer u zelf naar het theater gaat.
Vooraf lopen we samen even langs de verschillende ruimtes om de opstelling van diva en toehoorders
te bespreken.

Opstelling in een kring
Wij maken graag van dichtbij contact met onze toehoorders. Dat gaat het beste als ze in een kring
zitten en vrij toegankelijk zijn (geen tafels of rollatoren voor hen).

Focus bij de voorstelling
Om de aandacht optimaal bij de voorstelling te focussen vragen wij u drankjes en/of hapjes
voorafgaand of na afloop van de voorstelling aan te bieden en te nuttigen. Als er glazen deuren zijn
naar de gang kan de sfeer intiemer worden door daar een kamerscherm voor te plaatsen. Zo worden
uw bewoners niet afgeleid door wat er op de gang te zien is.
Hang een bordje ‘CONCERT – NIET STOREN’ op de deur om te voorkomen dat collega’s in en uit lopen.
Wij hopen dat het overbodig is u erop te wijzen dat ook keukengeluiden als het inruimen van
afwasmachines of het zetten van kopjes koffie de sfeer van het optreden verstoren. Datzelfde geldt
voor het voeren van gesprekken.

Storend gedrag of geluid van bewoners
Soms komt het voor dat bewoners storend gedrag of geluiden veroorzaken waar andere bewoners last
van hebben. U weet wie dit zijn. Zij zijn bij aanvang van harte welkom maar indien zij te veel storing
veroorzaken (bijvoorbeeld luid zingen dwars door de melodie van de diva wat medebewoners stoort
of onze diva te zeer uit haar concentratie haalt) vragen wij u hen mee te nemen naar een andere
ruimte. Wilt u hen voor aanvang zo opstellen dat dit mogelijk is zonder al teveel omhaal. Soms werkt
het beter voor zo’n iemand individueel op te treden en is dat in te passen in het draaiboek.

Personeelslid aanwezig
Voor ons is het essentieel dat er een personeelslid bij het optreden aanwezig is, wij zijn niet medisch
onderlegd en kennen de toehoorders niet.

Aanvang
Als iedereen klaar zit haalt iemand van het huis die de diva begeleidt haar op uit de kleedruimte, ook
naar de tweede en derde huiskamer loopt er iemand mee die bekijkt of de mensen klaar zitten voor
de diva binnen komt.

Foto’s
Wij hebben er geen bezwaar tegen als er foto’s gemaakt worden tijdens het optreden. Probeert u het
op een manier te doen die het optreden zo min mogelijk stoort. Als er foto’s bij zijn die wij mogen
gebruiken ontvangen we ze graag per e-mail (post@divadichtbij.nl).
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