Drie tips om met je stem contact te maken
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15-11-2017 Benefietconcert!
Omdat Diva Dichtbij dit jaar 10 jaar bestaat
organiseren wij een benefietconcert! Dit zal
plaatsvinden op woensdagavond 15
november in theater De Speeldoos in Baarn.
Onze Diva's en Divo's zullen hun talenten
laten horen, we lanceren onze cd en ook
komt er een zeer bekende Diva een fleurig
optreden verzorgen! Zet 15 november vast
in je agenda. We vinden het fantastisch als
je ons 10 jarige jubileum samen met ons
wilt vieren!

april 2017

Beste lezers,
Heel blij zijn we dat we een benefietconcert ter ere van ons
tweede lustrum kunnen aankondigen op 15 november
aanstaande. Houd die datum alvast vrij; naast onze eigen Diva's
en Divo's zal er een heel speciale gast komen optreden!
De laatste hand wordt gelegd aan de inrichting van onze
kantoorruimte. Op 24 mei bent u van harte welkom om tussen
16.00 en 18.00 deze in de graansilo van Wehl te komen
bekijken, we houden dan open huis.
De voorbereidingen voor het maken van onze allereesrte cd zijn
in volle gang. Tenslotte in deze nieuwsbrief tips en meer
informatie over onze workshops waarin je zelf kunt ervaren hoe
je zingend contact kunt maken met kwetsbare mensen.

Pieternel van Amelsvoort
........................

Onze cd crowdfundcampagne is geslaagd!
We hebben het streefbedrag om een cd te kunnen maken
gehaald! In totaal hebben 118 donateurs €3.827 euro
opgehaald. Daarnaast ontvingen wij op onze rekening ook nog
een aantal donaties. Dat betekent dat wij een echte Diva
Dichtbij cd kunnen gaan maken! We zijn nu bezig om de inhoud
van de cd te bepalen en welke Diva of Divo welk nummer gaat
opnemen. We duiken binnenkort de studio in. Hebt u ook
bijgedragen aan de cd dan willen we u hier heel hartelijk voor
bedanken. Met deze cd kunnen we mensen ook na een optreden
bereiken en laten genieten van muziek en zang. Wanneer de cd
klaar is, kunt u deze uiteraard bij ons kopen. Een paar mooie
reacties op onze crowdfundcampagne:
"Met hun authentiek muzikale nabijheid levert Diva Dichtbij heel
wat sprankelende zingeving aan mensen die dat zo hard nodig
hebben!"
"Mijn vriendin is Diva en vertelt altijd prachtige verhalen hoe ze
mensen kan ontroeren of juist kan laten lachen. Dat is zo
waardevol!!"
"Hoe een klein gebaar van grote betekenis kan zijn. Dát is Diva
Dichtbij. En dat is een gift voor dit mooie doel meer dan waard!"
........................

Emotionele snaar
Na afloop van een optreden ontvangt het
huis waar wij hebben opgetreden een
evaluatieformulier. Op de vraag 'Wat is de
meerwaarde van een optreden van Diva
Dichtbij voor uw organisatie antwoordde
een mevrouw: "Het geeft mensen een
gevoel dat er speciaal voor hun gezongen

Tips uit de workshop 'Stem af en maak contact'
Diva Dichtbij weet als geen ander hoe je door middel van je
eigen (zang)stem en je eigen voorkomen op de ander kan
afstemmen en contact kan maken. Drie tips die wij graag met je
delen:
1. Zingen tijdens je werk betekent niet dat je er meteen een
volledige activiteit omheen moet organiseren. Je kan ook

wordt. De Diva gaat mee in hun wereld. Het
raakt een emotionele snaar bij de
bewoners, vooral bij diegene die zich niet of
nauwelijks kunnen uiten. Dan vertaalt de
Diva hun gevoelens door middel van een
lied." Meer reacties in ons gastenboek!

Jaarverslag 2016 online
Het jaarverslag van 2016 van Diva Dichtbij
is beschikbaar. 2016 was een jaar met 25%
meer optredens, een inspirerende reis naar
het mondiale congres over Creative Aging in
Washington, nieuwe Diva's en een Divo en
wederom prachtige reacties op onze
optredens. We danken alle vrijwilligers,
donateurs en fondsen van harte die hebben
bijgedragen aan dit mooie jaar voor Diva
Dichtbij.

iemand zijn naam zingen, het woord 'goedemorgen' of 'hallo'
zingen. Op zo'n simpele manier kan je al op een andere manier
met iemand in contact treden.
2. Hoe jij je stem gebruikt, bepaalt mede de stemming in het
contact. Is een bewoner bedrukt of afwezig, probeer dan met je
stem aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander. Daarna
kun je kijken of je met je stem de bewoner naar een ander
(aanweziger, minder bedrukt) niveau kan meenemen.
3. Let op je lichaamshouding tijdens het maken van contact. Zit
iemand ineengebogen, maak dan op gelijkwaardig niveau
contact door bijvoorbeeld door je knieën te gaan en op
ooghoogte contact te maken.
Meer weten? Op zaterdag 13 mei is er weer een nieuwe
workshop 'Stem af en maak contact'. Hebt u interesse in een
workshop op uw zorglocatie? Neem dan even contact met ons
op.

Stagiair gezocht
Omdat de aanvragen voor onze optredens
blijven groeien zoeken wij een stagiair die
ons op kantoor komt ondersteunen. We
zoeken een aanpakker die optredens kan
boeken, klanten kan bellen, administratie
kan doen, communicatie klussen kan
oppakken en ons helpt met overige
(administratieve) taken. Je doet een
opleiding op minimaal MBO-niveau; Je bent
minimaal 2 dagen in de week beschikbaar
en bent bereid om in Wehl te werken. Je
bent z.s.m. beschikbaar voor een periode
van minimaal 3 maanden. Je voelt je
verbonden met het werk dat wij doen
en steekt graag je handen uit de mouwen.
Bel ons voor meer informatie of stuur je
motivatie en CV naar post@divadichtbij.nl.

Foto: Jos Odijk
........................

Bedankt!

In de media
Diva Carla trad op in verzorgings- en
verpleeghuis Antonius in Kloosterzande.
Dagblad BN de Stem was aanwezig en
schreef een artikel. "Het doel is om de
mensen weer even mens te laten zijn. Ik
begin iets te zingen en kijk dan hoe 't valt.
Het kan heel vrolijk worden met
feestnummers, maar het kan ook een
serieus optreden zijn waar de mensen rustig
en stil van worden."

Er zijn ontzettend veel mensen die ons vrijwillig hebben
geholpen met de verhuizing naar ons nieuwe kantoor. Graag
zetten we hen even in het zonnetje. Dank voor al jullie hulp en
inzet! We zijn erg blij met onze nieuwe werkplek.
Dank aan:
Atmr Wink, Rebo Groep, Topline, Protestantse Kerk Hummelo,
Dhr. Olthof, Mevr. Veerbeek, Mevr. Minkhorst, Fam. Huntelaar,
Fam. Steverink, mevr. Hoefman, Mevr. Elsinga, Dhr. Timmer,
Dhr. Goverde, Dhr. Schlief en alle medewerkers van ons
kantoor.
Bent u nieuwsgierig naar Diva Dichtbij en ons nieuwe kantoor?
Dan bent u van harte welkom om langs te komen. Wij openen
onze deuren voor geïnteresseerden op woensdag 24 mei van
16:00 tot 18:00 uur. Wees welkom op de Raphaëlstraat 1 in
Wehl! Laat u het aan ons weten als u aanwezig wilt zijn?

........................

Volg ons op Facebook en Twitter!

Mede mogelijk gemaakt door:
VSB-fonds • Fonds Sluyterman van Loo • Prins Bernhard Cultuurfonds (Limburg en Gelderland) • Stichting
Senioren Ondersteunen Senioren • Stichting Charity Rob Beers • Piusstichting (Regio Noord Holland Noord) •
RCOAK • Ars Donandi en SWL fonds • Fonds 1818 • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting • Fonds DBL • Sint
Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam) • Stichting Roelvink fonds • Ludovica Stichting • Stichting Hulp na
Onderzoek (Amsterdam) • Van Cappellen stichting •Dokter Wittenbergstichting • Stichting Welzijn Senioren •
Noorderlichtfonds • Stichting A.H.E.M. Philips de Jongh Fonds • Stichting Drs. C. van Zadelhoff Fonds •
Arnhemse Stichting Bijzondere Noden (ASBN) • Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds • Stichting N. van
Ballegooijen Fonds • Stichting Anslo's Hofje en De Eendracht (Amsterdam) • Stichting Vrienden van Joannes de
Deo • Marie Schippers Fonds • Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting • Anonieme fondsen

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Diva Dichtbij.
Wilt u een adreswijziging voor deze nieuwsbrief doorgeven? Laat het ons weten en stuur een e-mail.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

