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Nieuwsbrief Diva Dichtbij

Win een Diva!
Wil je kans maken op een gratis
optreden van een Diva of Divo in de
zorginstelling waar je werkt? Schrijf
een verhaal over een bijzondere
ervaring met zorg en muziek. Of deel
met ons waarom je Diva Dichtbij zo
bijzonder vindt. Je mag ook foto’s of
filmpjes gebruiken om je verhaal
kracht bij te zetten.
Doe mee! Er zijn twee optredens te
winnen. Eén optreden gaat naar de
inzending die Team Diva Dichtbij het
mooiste vindt. Het andere optreden
gaat naar de inzending die het meeste
likes krijgt. Schakel dus vooral je
netwerk in ;-). Je kunt je verhaal tot en
met 30 april posten op onze
Facebookpagina óf mailen naar
win@divadichtbij.nl.

Ons jaarverslag staat klaar
Eind maart is ons jaarverslag verschenen. Met een terugblik op ons
jubileumjaar 2017 en veel goed nieuws. Het aantal optredens groeide
spectaculair. Onze afhankelijkheid van vermogensfondsen werd minder. En
de overheadkosten drukten minder op onze begroting. Want ook financieel
zetten we weer een stap in de goede richting.
> Lees ons jaarverslag

Prachtig boek over
kunst met ouderen
Het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA) heeft een schitterend boek
samengesteld. Het gaat over twaalf
kunstzinnige projecten met ouderen.
Waaronder het 'project' Diva Dichtbij.
Ook bevat het boek nuttige tips voor
professionals in zorg en welzijn. Het
is inspirerend en gratis, een aanrader!
> Downloaden of bestellen

# drieduizend!
Op 16 maart, toevallig ook in de
week van Zorg en Welzijn,
vierden we ons drieduizendste
optreden.
We gaven de vier geplande
optredens op die dag een
feestelijk tintje: in woonzorgcentrum Coornhert Centrum in
Den Haag, woonzorgcentrum
Emmaus in IJzendijke, Huize
September in Wageningen en
zorgcentrum Roo van Capelle in
Capelle aan den IJssel.
Op naar de 5.000!

Welkom Bibi!

Bedankt Sam!

Studie Movisie

En alweer verwelkomen we
een Diva-in-de-dop. Bibi
van den Dijck is een
spontane, sprankelende
sopraan. Ze zingt klassiek,
opera en operette, Engelse
musical-songs,
Nederlandse liedjes van
toen, evergreens en
jazzstandards. Over haar
werk voor Diva Dichtbij
zegt Bibi: ”Het is een groot
geschenk dat er via mijn
stem een open verbinding
met de ander ontstaat
waarin de liefde stroomt.”

We gaan haar missen: Sam
Ashton. Haar stage bij Diva
Dichtbij zit erop.

Culturele interventies
dragen bij aan de positieve
gezondheid van ouderen.
En ze werken beter als de
betrokken kunstenaar een
professional is. Dat blijkt
uit de studie 'Wat werkt bij
culturele interventies voor
ouderen' van Movisie.

Ze was in no time helemaal
thuis ons kantoor. Ze
boekte optredens, maakte
facebookposts, verbeterde
onze draaiboeken,
fotografeerde en
monteerde. Om maar een
paar voorbeelden te geven.
Want Sam bleek van zeer
veel markten thuis.
Heel erg bedankt en succes
met je vervolgstudie, Sam!

> lees meer

Magazine Zorg+Welzijn
besteedt er aandacht aan
en illustreert de uitkomst
met een reportage van een
optreden van onze Divo
Merijn Dijkstra.
> lees meer
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