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Verliefd
Van deze reactie in ons gastenboek werden wij
heel vrolijk! "Op 18 januari was het dan zover:
mijn oma kreeg het verjaardags-cadeau voor
haar 100e verjaardag: een op treden van Diva
Dichtbij. Divo Paul kwam, zag en overwon met
zijn prachtige stem, charme en liefdevolle
aandacht voor mijn oma. Er is nu maar een
probleem: mijn oma is verliefd..."

Stem af en maak contact
Op zaterdag 13 mei geven wij 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. Het is o
ok mogelijk om deze workshop te boeken voor
medewerkers op uw eigen zorglocatie.

februari 2017

Beste lezers,
Wij hebben last van groeistuipen!
Het jaar is nog maar net begonnen en we worden
overdonderd door een stormvloed aan aanvragen voor
optredens. We hebben nu al 70% van het totaal aantal
optredens van vorig jaar geboekt. We hebben alle hens aan
dek om aan zoveel mogelijk verzoeken te kunnen voldoen.
Daarom starten we ook weer een selectieronde voor nieuwe
Diva's en vooral Divo's. Verderop lees je hoe je je kunt
aanmelden.
En we gaan verhuizen! Omdat we als organisatie groeien
was een ruimer kantoor wenselijk. Op 10 maart verhuizen
we naar onze nieuwe werkplek: de Graansilo in Wehl. Dit
pand ligt aan het station en op 2 minuten van de snelweg.
We kijken ernaar uit. Als we er eenmaal zitten zoeken we
een stagiaire om ons te ondersteunen bij onze bureau
werkzaamheden. Verderop lees je er meer over.
En dan is er ook nog de jubelstemming rond ons lustrum. De
actie met iedere maand een gratis optreden in een provincie
loopt gesmeerd.
Ook starten we met de crowdfundactie voor onze eerste cd.
We hopen dat u daar massaal aan meedoet zodat we 'ja'
kunnen zeggen als er na een optreden om een cd gevraagd
wordt.
Pieternel van Amelsvoort
........................

Help ons met crowdfunden van cd!
Steeds vaker krijgen wij de vraag (van verzorgend
personeel, mantelzorgers en familieleden) of we ook een cd
hebben. Die hebben we niet, maar willen we graag
opnemen! Naast het feit dat mensen door de cd langer
kunnen nagenieten van een optreden, kunnen de effecten
van onze optredens ook langer aanhouden.
Met behulp van crowdfunding willen we het geld dat nodig is
voor het opnemen van de cd bij elkaar krijgen. Het idee
achter crowdfunding is dat veel particulieren een klein
bedrag betalen en dat deze bedragen bij elkaar het project
volledig financieren. Mensen die doneren krijgen een
tegenprestatie voor hun donatie. Hoe hoger de donatie hoe
groter de tegenprestatie.
Help ons mee om deze cd mogelijk te maken! Ieder beetje
helpt en vanaf €20,- euro ontvang je de cd per post zodra
deze af is. Ga naar onze actiepagina en doe mee!
Wij crowdfunden via de website voordekunst.nl. Dit is een
bekend en betrouwbaar platform. Mocht doneren via deze

Wij zijn jarig en trakteren
Dit jaar vieren wij ons 10-jarig bestaan! Daarom
geven wij elke maand een provincie een
optreden cadeau. In maart is de provincie
Overijssel aan de beurt. Dus wil je een optreden
winnen voor iemand die in Overijssel woont? Doe
dan mee aan onze actie. Van 7 t/m 13 maart kun
je ons speciale verjaardagsbericht liken op
Facebook-pagina. Geen Facebook? Stuur ons dan
een mail! Onder alle deelnemers verloten wij een
optreden.

weg geen optie voor je zijn dan kan je een donatie doen op
IBAN nummer: NL73 INGB 0003337737 o.v.v. 'CD Diva
Dichtbij'. Graag uw adresgegevens vermelden bij de donatie.
........................

Vacature professionele zangers (M/V)
Het aantal aanvragen voor optredens blijft groeien en
daarom zoeken we zangers en zangeressen. Omdat de
Diva's in een ruime meerderheid zijn moedigen we
mannelijke kandidaten aan om te reageren.
Van een Diva of Divo verwachten we dat je een zanger of
zangeres bent die actief is als uitvoerend musicus. Je hebt
een stem die kan ontroeren en je bent in staat een
voorstelling in een huiskamer te dragen. Je repertoire bevat
herkenbare elementen voor de doelgroep. Je hebt een grote
empathische gave: tijdens het zingen maak je op een
natuurlijke manier van dichtbij non-verbaal contact met je
publiek. Als Diva Dichtbij zing je met begeleidingsbanden,
ben je regelmatig beschikbaar voor optredens (4 tot 10 keer
per maand) en heb je eigen vervoer.
Wil je meer weten over de functie of de sollicitatieprocedure
bekijk dan hier onze vacature. We zien je aanmelding en
motivatie graag tegemoet!
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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.

In de media
Diva Isabella werd in het kader van onze
verhuizing ook geinterviewd door het programma
'Gelderland Helpt' van omroep Gelderland. Heb
je het fragment gemist dan kun je het hier
terugkijken.

Nieuw adres
Ons nieuwe adres per 10 maart 2017:

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

Diva Dichtbij verhuist naar Wehl
Aanstaande 10 maart verhuizen wij naar ons nieuwe kantoor
in Wehl. Omdat we als organisatie groeien was een ruimer
kantoor noodzakelijk en gewenst. In de voormalige graansilo
in Wehl hebben wij een fijne nieuwe werkplek gevonden.
Voor de inrichting van ons kantoor zijn we nog op zoek naar
een aantal items: vloerkleden; ladeblokken voor onder
bureau's; bureaulampen en een langwerpige kapstok voor
aan de muur. Qua mankracht zijn we nog op zoek naar
iemand die rode velours gordijnen voor de nieuwe locatie
kan naaien. Kan je ons hieraan helpen of weet je iemand?
Neem dan contact met ons op.
........................

Stichting Diva Dichtbij
Raphaëlstraat 1
7031 BA Wehl
Ons telefoonnummer blijft: 0314-359245

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 • 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.

