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15 november: uniek concert
Noteert u ons unieke concert alvast in uw
agenda? Een prachtige gelegenheid om te
genieten van onze 14 (!) Diva's en Divo's.
En van een gastoptreden van een zeer
bekende Diva.
De kaartverkoop start binnenkort. Houd uw
mailbox dus goed in de gaten.
woensdag 15 november, 20.00 uur
theater De Speeldoos in Baarn
optredens van onze 12 Diva's en
Divo's
'fleurig' optreden van een landelijk
zéér bekende Diva

juli 2017

Beste lezers,
Het waren hectische maanden bij Diva Dichtbij, met heel veel
optredens en enkele personele wisselingen. Op kantoor zijn we nu
weer op sterkte. En met twee Diva's in opleiding, zijn we goed
voorbereid op het grote aantal geboekte optredens voor komend
najaar.
Onderussen zijn we ook volop bezig met de voorbereidingen
van het benefietconcert ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan.
Dat belooft een unieke avond te worden. Onze eigen pianisten, Bert
van den Brink en Ineke Geleijns zullen de optredens van onze Diva's
live begeleiden.
Maar eerst gaan we de zomer in, waarin de meesten van ons op
vakantie gaan. De keerzijde daarvan is dat het voor bewoners van
zorginstellingen vaak een saaie tijd is. Een optreden kan deze
periode dan ook extra opfleuren. Wij doen niets liever!
Goede zomer allemaal!
Pieternel van Amelsvoort
........................

Foto's? Heel graag!
We zijn altijd blij als u ons foto's stuurt van een optreden van onze
Diva's. Die kunnen we namelijk heel goed gebruiken. In deze
nieuwsbrief bijvoorbeeld, of op Facebook. We zijn nóg blijer als u
ook meteen toestemming voor de plaatsing regelt. Zonder
toestemming van de mensen op de foto (of hun familieleden)
mogen we de foto's namelijk niet gebruiken.

“Wat een contact!”
Via het gastenboek op onze website krijgen
we vaak mooie reacties. Daar zijn we heel
dankbaar voor. Dat geldt ook voor het
compliment hieronder, voor Diva Sofie die
optrad in verpleeghuis Careyn Grootenhoek
in Hellevoetsluis.
“Wat een enorme indruk heb je
achtergelaten bij de bewoners van
Grootenhoek. En bij mij!! Je kreeg ze echt
mee met je mooie stem en duidelijke
warme aandacht. Eén op één in een groep
is moeilijk, maar het ging je bijzonder goed
af. En op de kamers met mensen op bed,
was nóg meer bijzonder. Wat een contact
en wat luister je goed naar de mensen! Ze
zongen bijna allemaal mee en anders
luisterden ze wel heel goed. Fijn dat ik het
mee mocht maken. Dank daarvoor.”
Meer reacties in ons gastenboek!

De Gelderlander op bezoek
De Gelderlander kwam langs op ons nieuwe
kantoor in Wehl. De journalist interviewde
medewerkers Pieternel, Alies en Jacobien.
De interviews mondden uit in een groot
artikel over onze optredens, het 10-jarige
bestaan, de recente crowdfundcampagne en
de zoektocht naar nieuwe Diva's en Divo's.

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

We gaan de studio in!
We hebben er zin in! Op 22 en 25 augustus gaan we de studio in
voor de opnames van de allereerste cd van Diva Dichtbij. We
lanceren de cd op 15 november, tijdens het benefietconcert ter
gelegenheid van ons 10-jarig bestaan.
Heeft u meegedaan aan onze crowdfundingactie met een bedrag dat
recht geeft op onze cd? Dan sturen we u de cd toe zodra deze klaar
is.
........................

Gratis optreden voor Noord-Brabant
U heeft het vast al meegekregen. Diva Dichtbij is het hele jaar jarig.
We worden 10 jaar. En we trakteren op gratis optredens. Elke
maand verloten we een optreden in één van de twaalf provincies.
Nu is Noord-Brabant aan de beurt. Wilt u een optreden winnen voor
een verpleeghuis of een persoon in Noord-Brabant? Like en deel dan
het Brabant-bericht op onze Facebook-pagina. Doe dat wel snel.
U heeft nog tot en met 10 juli om kans te maken! Geen Facebook?
Doe dan mee door ons een mail te sturen.
........................

Wisseling van de wacht
De afgelopen periode waren er een aantal
personele wisselingen bij Diva Dichtbij.
Graag bedanken we Marit Brevet voor
haar inzet op het kantoor van Diva Dichtbij.
We verwelkomen Michtel Koster die ons
gaat helpen bij de planning en productie
van de optredens.
Ook zijn we blij met de komst van Fanny
Poortman. Zij gaat de fondsenwerving
doen bij Diva Dichtbij.

Zo ondersteunt u ons
Verpleeghuizen en andere zorgorganisaties hebben vaak te
weinig budget om een optreden van Diva Dichtbij te betalen. Gunt u
ook mensen in die huizen een optreden? Ondersteun ons werk dan
met een donatie. Dat kan heel eenvoudig met het online
donatieformulier. Uigebreide informatie over donaties aan Stichting
Diva Dichtbij vindt u hier.
........................

Bedankt Lions!
Op 1 juli kregen we een cheque van de Lions-afdeling Krimpen aan
den IJssel. Heel erg bedankt! We hebben afgesproken dat we de
cheque gebruiken voor optredens in de regio Krimpen.

In het bestuur van Diva Dichtbij was er ook
een wisseling. Bestuursvoorzitter Petra van
der Linden is opgevolgd door Tom Zewald
, die al langer lid van het bestuur is.

Pieternel van Amelsvoort, directeur van Diva Dichtbij, neemt de
cheque in ontvangst van Peter Kleinekoort van Lionsclub Krimpen
aan den IJssel

Volg ons op Facebook en Twitter!

Mede mogelijk gemaakt door:
VSB-fonds • Fonds Sluyterman van Loo • Prins Bernhard Cultuurfonds (Limburg) • 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 • Stichting Welzijn
Senioren • 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 • Sylvia Wilhelmina Stichting • Anonieme fondsen
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