Live video-optredens van Diva Dichtbij

Echt contact
Via Skype of Zoom komt Diva ook Dichtbij als we niet echt op
bezoek kunnen komen. Want ook al zit er een beeldscherm
tussen, het werkt. De Diva’s zijn gespecialiseerd in non-verbaal
contact. Zo bewegen ze mee met een bewoner en voelt die zich
gezien. Er is interactie en écht contact. Ook met bewoners met
dementie die de taal kwijt zijn.
De muziek en zangstem van de Diva brengen de emoties van de bewoner in beweging. En
doordat de bewoner en de Diva elkaar kunnen zien, kan er contact ontstaan. Non-verbaal
beweegt de Diva mee met de bewoner. En als de bewoner en/of de muziek daarom
vragen kan de Diva gaan dansen en de bewoner het gevoel geven mee te dansen. Zo voelt
de bewoner zich echt gezien en is er echt contact. Van mens tot mens.

“Wat een
fantastische
zangeres! Haar
zang kwam, zelfs
via videobellen, bij
je binnen. De
bewoners genoten
er zichtbaar van.”
Over Diva Dichtbij

Stichting Diva Dichtbij
verzorgt optredens in
zorginstellingen voor
kwetsbare mensen die
langdurig zorg nodig
hebben. De Diva of Divo
maakt hierbij intens
contact met individuele
bewoners.

Meer dan muziek kijken op tv
“Er ontstaat connectie!”, vertelt Divo Merijn. “Soms komen bewoners naar voren
schuiven, meezingen en meebewegen. Het is echt meer dan muziek kijken op tv.” Diva
Bibi: “Ik vind het heerlijk om te merken dat het contact en de interactie er digitaal ook
gewoon zijn. En dat ik, net als in real life, intuïtief aanvoel welk liedje de bewoners willen
horen en of ik dichterbij de camera moet komen of juist verder weg.”


Voor een live video-optreden geldt een gereduceerd tarief van € 450. Minder
budget? Vraag naar de financieringsmogelijkheden.

We bezoeken jaarlijks zo’n
850 zorginstellingen,
waarmee we ongeveer
25.000 mensen bereiken.
Lees meer op
divadichtbij.nl

Zo werkt het:





Een live video-optreden duurt maximaal 3 uur, met zo nodig 2x een pauze van 15
minuten.
Huiskamersetting: De Diva zingt eerst 1 of 2 nummers voor de gehele huiskamer,
zodat iedereen aan haar kan wennen. Daarna zingt ze telkens 1 of 2 liederen voor de
bewoners individueel. De tablet of laptop wordt dan doorgegeven door een
medewerker. Ondertussen kan iedereen meegenieten van de muziek. Als afsluiting
zingt de Diva weer een lied centraal voor iedereen.
Individuele setting: Bij individuele optredens kun je mantelzorger(s) toevoegen aan
de sessie. Dan zingen we speciaal voor hen samen 15 minuten. Dit is ook een
aanrader als beeldbellen normaalgesproken niet (meer) werkt; door de muziek en
het non-verbale contact lukt het ons vaak wèl en dat is voor beiden waardevol om
mee te maken. Op een middag kun je op deze manier ongeveer 12 bewoners
bereiken.

De techniek:





Een live video-optreden kan via Skype of Zoom.
Daarvoor is goede wifi een vereiste: minimaal 5 Mbps uploadsnelheid. Dit kun je
gemakkelijk testen met een speedtest op internet. Wij kunnen zo nodig helpen met
tips & tricks of een externe oplossing.
Wil je een mantelzorger laten meegenieten? Via Zoom heb je dan altijd een goede
geluids- en beeldkwaliteit.
De Diva zit op de afgesproken tijd klaar. Omdat jullie het beste weten wanneer
iedereen er klaar voor zit, spreken we af dat jullie bellen naar het Skype-adres van
de Diva of op het goede moment klikken op de Zoom-link.

Extra opties:




Voor een optimale ervaring van het geluid bevelen wij aan om een goede externe
box aan te sluiten (let op: bij verouderde versies van Skype kan dit soms niet).
Bij een individueel optreden geeft een koptelefoon de meeste intimiteit en beste
geluidsbeleving.
De sessie kan worden opgenomen, in zijn geheel of in onderdelen. Zo kunnen jullie
het optreden zo vaak jullie willen terugkijken en/of delen met mantelzorgers.

Professionele
artiesten
Zo’n 18 professionele
vocalisten hebben zich
verbonden aan Stichting
Diva Dichtbij. Dit zijn
artiesten die ook optreden
op de podia van
concertzalen. Ze zijn
speciaal opgeleid voor het
vak van Diva Dichtbij.
Daarnaast hebben ze ruime
ervaring met optredens op
grote en kleine podia en
een sterk gevoelde
betrokkenheid bij mensen
die afhankelijk zijn van
langdurige intensieve zorg.

“Een bewoner
reageerde door
mee te klappen,
gaf de Diva een
kushand en
hoewel ze niet
verstaanbaar kan
praten, zei ze
(liplezend) 'mooi'.”

Praktische
informatie
Neem vooral contact met
ons op. We vertellen graag
meer over onze live videooptredens en de kosten.
We vinden het belangrijk
om voor iedereen
bereikbaar te zijn. Als het
nodig is, helpen we graag
om financiële
ondersteuning te vinden.
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