Live Visiteliedje van Diva Dichtbij

Echt contact
Via Skype 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 hun toehoorder en voelt die zich gezien. Er
is interactie en écht contact. Ook met mensen die door dementie
de taal kwijt zijn.
De muziek en zangstem van de Diva brengen de emoties in beweging. En doordat je elkaar
kunt zien, kan er contact ontstaan. Non-verbaal beweegt de Diva mee met u of uw
dierbare. En als de stemming daarnaar is kunt u zelfs op afstand met haar dansen. Zo voelt
ieder 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. We
genoten er intens
van.”
Over Diva Dichtbij

Stichting Diva Dichtbij
verzorgt optredens voor
kwetsbare mensen die
langdurig zorg nodig
hebben. De Diva of Divo
maakt hierbij intens
contact met ieder
individueel mens.

Meer dan muziek kijken op tv
“Er ontstaat connectie!”, vertelt Divo Merijn. “Soms komt iemand 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 iemand wil horen en of ik dichterbij
de camera moet komen of juist verder weg.”

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

Zo werkt het:




Tevoren kunt u al aangeven van wat voor muziek u houdt en of er een specifiek
verzoeknummer is.
Zowel uzelf als de Diva gaan op het afgesproken tijdstip achter Skype zitten en
maakt connectie met elkaar. Eventueel kan er nog 1 of 2 dierbaren vanaf een
andere plaats inbellen.
U kunt een kort praatje maken met elkaar en de Diva zingt 1 tot 3 liederen helemaal
alleen voor u, als u er geen genoeg van kunt krijgen kan ze wat langer doorzingen.

De techniek:





Een live video-optreden gebeurt vooralsnog via Skype, vanwege de goede
geluidskwaliteit.
Hebt u hulp nodig om Skype te installeren? Neem dan even contact met ons op.
We spreken af dat u naar het Skype-adres van de Diva belt. De Diva zit op de
afgesproken tijd klaar. Op verzoek kan het ook andersom.
Met een externe box of koptelefoon kun je de geluidskwaliteit verhogen.

Extra optie:


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 wie je wil.

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.

“Mijn vrouw
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. Om het Live
Visiteliedje goed uit te
werken, bieden we het op
dit moment gratis aan.
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