Informatie over de voorstelling "Zingen in de Huiskamer".
Een huiskamervoorstelling op maat
voor PG-afdelingen of Somatiek

Verschillende voorstellingen:
Naast onze grote XL show die wij vaak
uitvoeren in de recreatiezalen, brengen wij ook
een muziekvoorstelling op de huiskamers van
de afdelingen of woningen. Daar zingen we
onversterkt (dus zonder microfoon), zodat het
een intiem en minder luid optreden is.
We bewegen ons rond de bewoners, stellen ons
persoonlijk voor en gaan het gesprek aan.
Contact maken en interactie tot stand brengen,
hoe klein dan ook, is een belangrijk doel.

Het programma:
We kleden ons als koffiemeisjes uit de jaren 60 (roze schorten en bloem in het haar).
We nemen onze antieke serveerkar mee met koffie-attributen die heel herkenbaar
zijn van vroeger.
We laten de bewoners draaien aan de ouderwetse koffiemolens en ruiken aan de
versgemalen koffie. Dit brengt vrijwel meteen interactie tot stand. We praten met
hen over hun ervaringen met het koffiezetten van toen. Er komen herinneringen
boven.
Wij zetten samen met de bewoners vier bakkies koffie en laten ze proeven en
beoordelen. De helpenden zorgen voor een kan koffie, zodat we de andere
bewoners een kopje kunnen inschenken.
Rond het koffiezetten en drinken brengen we ons liedjesprogramma.
Het liedjesprogramma bestaat uit (voornamelijk) Nederlandse liedjes die de
bewoners zullen herkennen uit "hun tijd". De luisterliedjes, mooie, grappige en
vrolijke liedjes, zijn vrijwel allemaal herkenbaar.
Het programma bevat een specifiek meezinggedeelte dat er erop is gericht om de
bewoners zelf (mee) te laten zingen en musiceren met uitgedeelde ritmische
instrumenten.
We delen iets lekkers uit.

DE DUUR:
Voorstelling M
Programma met zang en het koffiezetten erbij. We zijn 45 à 50 minuten per huiskamer
aanwezig. Wij kunnen 2 M-voorstellingen per dagdeel uitvoeren.
Voorstelling S
Programma zonder het koffiezetten, het accent ligt op de liedjes die we zingen tijdens
het koffie drinken met elkaar. We zingen ca. 30-35 minuten per huiskamer en kunnen
3-S voorstellingen per dagdeel uitvoeren.
Combinaties:
De meeste zorgcentra hebben meerdere huiskamers of woningen en er kunnen dan
ook verschillende combinaties van optredens worden gemaakt.

Voorstelling XL
Dit is een programma van ong. 60 minuten met of zonder pauze.
Hiervoor gebruiken we een geluidsinstallatie. Naast ons reguliere XL programma
hebben we ook een XL programma met het thema "Songfestival".

Voorstelling Op Maat:
Heeft uw organisatie een jubileum te vieren? Of (op kleinere schaal) vieren ouders,
grootouders of vrienden een speciale gelegenheid? De Zingende Koffiemeisjes
komen het feest graag compleet maken met een groot of privé-optreden op maat.
Hieronder een aantal suggesties waar u ons voor kunt boeken:
* High-tea * Jubilea * Verjaardag * Verassingsoptredens binnen of buiten,
* Kerstoptredens * Muzikale omlijsting tijdens een diner * Speciale feestdagen
* Zelf gekozen thema
Als u ideeën heeft of eens wilt sparren over wat bij u uitvoerbaar is, neemt u dan
contact op. Wij delen graag onze ruime ervaring met u. Op basis van ons gesprek
kunnen wij u een concreet voorstel doen.
Hartelijke groet,
De Zingende Koffiemeisjes
Ilonka & Mariska

Informatie en sfeerbeelden kunt u vinden op onze website:
www.zingendekoffiemeisjes.nl

