Diva Dichtbij verbreedt en verdiept

Turks & Arabisch repertoire
Het aantal ouderen met een niet-westerse achtergrond in
Nederland stijgt snel: tussen nu en 2040 van 14% naar 28%.
Ofwel van 434.000 naar 1,3 miljoen mensen. Mensen met
een Turkse of Marokkaanse achtergrond maken hier een
belangrijk deel van uit. Voorheen konden we deze mensen
door de taal- en cultuurverschillen niet goed bereiken.
Aanleiding voor ons project Turks en Arabisch repertoire.
Ogen gingen open, mensen begonnen te stralen
In 2018 ontvingen we een verzoek voor een optreden in een huiskamer
binnen een verpleeghuis met uitsluitend bewoners met een Arabische
achtergrond. Met vereende krachten en veel hulp vonden wij geschikte
liedjes. Eén van onze Diva’s verdiepte zich in deze liedjes, leerde de
uitspraak en verzorgde het optreden. Dat werd heel goed ontvangen. Het
was een succes! De ogen gingen open en de mensen begonnen te stralen,
te praten, mee te zingen, te dansen en te huilen.
Daarom hebben wij besloten ons verder te bekwamen in het Turkse en
Marokkaanse repertoire.

Over Diva Dichtbij

Stichting Diva Dichtbij verzorgt
optredens in zorginstellingen
voor kwetsbare mensen die
langdurig zorg nodig hebben,
veelal ouderen met dementie.
De Diva of Divo maakt hierbij
intens contact met individuele
bewoners.
We bezoeken jaarlijks
ongeveer 850 zorginstellingen,
waarmee we zo’n 25.000
mensen bereiken.
Lees meer op
www.divadichtbij.nl

Met zang kun je
het gezonde deel
– de ziel –
bereiken

Onze aanpak
Met getalenteerde, professionele musici van Turkse, Marokkaanse en
Arabische origine hebben we de beste liederen gekozen om aan ons
repertoire toe te voegen. In masterclasses maken we ons de muziek eigen en
in huiskamersessies verdiepen we ons in culturele gebruiken.

Masterclasses
Ook organiseren we masterclasses om ons het repertoire eigen te maken. Bij
een deel van de masterclasses nodigen we publiek uit en daar is veel
belangstelling voor. Bovendien draagt het bij aan het begrip voor de cultuur
van nieuwkomers. Inmiddels zijn de eerste begeleidingsbanden opgenomen,
met aandacht voor de authenticiteit van de muziek.
De uitvoering van ons nieuwe repertoire in verpleeghuizen leidt tot mooie,
sterke reacties. Mensen zijn blij, geëmotioneerd. Er wordt gedanst. Er is
contact! Vanaf 2020 breiden we het project dan ook uit, zodat uiteindelijk
(bijna) elke Diva op verzoek een Turks of Marokkaans lied kan zingen.

Je ziet dat emotie
blijft en de bewoner
toch bereikt kan
worden.

Turks of Arabisch repertoire
op uw locatie?
Wonen op uw locatie mensen
met een migratie-achtergrond
uit Turkije of Marokko? Laat
het ons weten wanneer we bij
u komen optreden.
Of vraag naar de
mogelijkheden van een
kennismakingssubsidie voor
een optreden met Turks en/of
Arabisch repertoire.

In 2020
Dit jaar gaan we in gesprek met Turkse en Marokkaanse vrouwen in twee
huiskamersessies in buurthuizen. We gaan voor hen zingen en vooral ook
praten over culturele gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan begroetingen, manvrouwverhoudingen, kleding en dans. Zo kunnen we oudere migranten met
dementie op een respectvolle manier bejegenen.

Het mooie is dat de
beleving doorwerkt.
De bewoners gloeien
spreekwoordelijk nog
lang na van het
optreden

En we gaan door met de masterclasses. Ter verdieping en uitbreiding van het
repertoire en zodat meer Diva’s en Divo’s zich het Turkse en Arabische
repertoire eigen kunnen maken.

WILT U MEER WETEN
OVER ONS TURKS EN
ARABISCH REPERTOIRE?
BEL ONS OP
0314 – 35 92 45.
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