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Divo Paul op de knieën
Op 10 oktober op het congres van
Waardigheid en Trots ging Divo Paul voor
staatssecretaris Martin van Rijn op de
knietjes: "mag ik dan bij jou". Bekijk hier de
video.

oktober 2016

Beste lezers,
We hadden nooit kunnen denken dat we onder andere dankzij
het programma Waardigheid en Trots van het ministerie van
VWS zoveel aanvragen voor optredens zouden krijgen. Iedereen
spant zich nu tot het uiterste in om alles te kunnen realiseren!
We raden u aan om snel uw aanvragen voor 2017 in te dienen,
zodat u zeker weet dat we nog plaats hebben.
Om zoveel optredens mogelijk te maken hebben we extra Diva's
opgeleid, twee stellen zich hieronder al voor en binnenkort volgt
er nog één. Graag doen we een beroep op donateurs om ons te
helpen de uitrusting van deze Diva's te financieren.
En in september zijn Paul Walthaus en ik naar het congres over
Creative Aging in Washington geweest. We voelden ons
ondergedompeld in hoogstaande kunst uit vele windstreken en
dat was ongeloogflijk inspirerend! Op onze eigen presentatie
kregen we lovende reacties. Bekijk hier de video's die op
Facebook zijn geplaatst. Heel veel dank aan de fondsen die onze
reis mogelijk hebben gemaakt!
Pieternel van Amelsvoort
........................

Nieuwe Diva en Divo

Workshop in januari
Wij willen onze kennis delen! Voor iedereen
die te maken heeft met mensen met
dementie geven wij op 13 januari 2017 een
workshop Zingend contact maken. Iets voor
u? Geef u dan op. U hoeft hiervoor niet te
kunnen zingen. Meer over deze workshop
leest u op onze website. Het is ook mogelijk
om deze workshop te boeken op uw eigen
zorglocatie.

Twee nieuwe gezichten bij Diva Dichtbij. Het team is versterkt
met Diva Isabella Scholte en Divo Jan
Willem Baljet. Isabella heeft in haar
repertoire klassieke liederen, musicals,
maar ook Franse chansons en evergreens.
“Zingen zit in mijn ziel. Er is niets mooiers
dan fijne muziek te delen en samen te
beleven”, aldus Isabella.
Jan Willem: “Het is
een eer en
genoegen om de
mensen te bereiken en te raken met mijn
stem, om met ze te zingen en ze een
heerlijke middag te bezorgen.” Deze
warme bariton, die regematig gast is in
tv-programma's, zingt klassieke liederen
en opera-aria’s in verschillende talen.
Maar hij heeft ook Nederlandse liedjes,
musical, jazz en Franse chansons op zijn repertoire.
........................

2000ste optreden Diva Dichtbij

Uit ons gastenboek
"Een prachtige uitspraak van een meneer
met Alzheimer tijdens een optreden van
Diva Martine. Op de Martinitoren staat een
zonnewijzer met daarop: ik tel alleen mijn
heldere uren. Vanavond heb ik een heel
helder uur gehad!"

In de media
Het AD maakte een verslag van het
optreden van Diva Leonie in Het Parkuis in
Dordrecht. Het zingen, het contact leggen Leonie doet het met veel fijngevoeligheid en
veel gemak, aldus het AD. Lees hier het
artikel.

Op donderdag 8 september was het 2000ste optreden van Diva
Dichtbij. Op die dag zongen in vijf zorgcentra in verschillende
plaatsen in Nederland de Diva’s en Divo’s van DivaDichtbij. Zij
stonden tijdens het optreden stil bij deze bijzondere mijlpaal.
Op de foto Divo Paul die gebak meebracht voor de bewoners en
personeel van Weidesteyn in Hoogeveen.
........................

Helpt u onze nieuwe Diva's aan een kostuum?
Door de sterke groei in het aantal optredens hebben we dit jaar
extra Diva's moeten opleiden. Wij vragen uw hulp om hun
apparatuur, kostuums en rijdende decorstukken te financieren.
Uw hulp is echt meer dan welkom! Doe een donatie!
Heeft u een goed idee om geld op te halen voor Diva
Dichtbij? Kijk op onze website naar de mogelijkheden voor
particulieren, bedrijven en serviceclubs. Diva Dichtbij is erkend
als goed doel door de belastingdienst met de status ANBI
Cultuur. Giften zijn aftrekbaar tot 125%.
........................

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 • 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 •
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.

