Persoonlijke aandacht creëert
plezier en……. rust.
Rudolf heeft een zeer breed repertoire, begeleid op de Western- en Spaanse gitaar.
• Nederlands: Marco Borsato, Nick en Simon, Jan Smit, Frans Bauer,
Guus Meeuwis, Herman van Veen, Harrie Jekkers, etc.
• Oud-Hollands: Sofietje, Marina, Twee motten, Het kleine café, etc.
• Evergreens en hits: Bye bye love, La Bamba, Buona Sera; I’m yours; Soulsister, etc.
• Luisterliederen: Het dorp; Slaap maar; What a wonderful world; etc.
• Zelfgemaakte liedjes
• Kinderliedjes
• Fingerstyle gitaarmuziek (Tommy Emmanuel)
Rudolf (1960) heeft zelf in de zorg voor verstandelijk gehandicapten gewerkt.
Sinds 2000 treedt hij op voor vele instellingen: Cello (Haaren/Vught),
’s Heerenloo (Tiel, Bedum, Geldermalsen, Den Helder); Fatima (Nieuw Wehl);
De Trans (Rolde), Raphaël Stichting (Schoorl, Tuitjenhorn); etc.
Verder bij:
• verzorgingshuizen/verpleeghuizen, psychiatrie,
• ouderenbonden, feesten en partijen, basisscholen en kleine theaters.

Voor informatie en
boekingen van optredens:
Telefoon: 072 – 564 36 01
Email: rudolfgoed@kpnplanet.nl
Website: www.rudolfgoedhart.nl

Bij het optreden ontvangt u een zelfstandigheidsverklaring
en een kopie van ID-kaart. KvK: 37110419

Elk optreden is een avontuur

Optredens met een groot
hart voor mensen met een
verstandelijke beperking

Gitaar, zang, verhalen, workshops
en belevingsprogramma’s

Interaktief muziekoptreden (tot 200 personen)

Verhalenprogramma’s met muziek

Door de draadloze versterking beweegt Rudolf zich gemakkelijk tussen het
publiek. Meezingmogelijkheden en percussie-instrumenten maken het voor
de cliënten bijzonder leuk om mee te doen.

Seizoensgebonden verhalen en gedichten. Bijpassende liederen.

“Ongeacht het belevingsniveau, kan Rudolf goed inspelen op het publiek,
door zijn prettige persoonlijkheid en vakmanschap!”

“De liedjes en verhalen wisselen elkaar prettig af: Lief, humorvol, spannend.
Bovendien is het heel leuk om ernaar te kijken; Rudolf gebruikt leuke originele
attributen om zijn verhalen te visualiseren.”

Huiskamerconcerten
Speciaal voor de bewoners die meer aan huis gebonden zijn (EMB).
In hun eigen vertrouwde omgeving komt Rudolf met 2 gitaren en allerlei attributen:
Hoeden, muziekinstrumenten, kikkers, rainsticks. De intense persoonlijke aandacht
en de vrolijke herkenbare muziek is voor de bewoners een feest.
Ze stralen als ze met een voor hen geïmproviseerd lied worden toegezongen.
Als vakantie-aktiviteit: Geen geregel van op stap gaan, maar een optreden in huis!
Als familiedag: Een feest voor cliënten en familie! Veel meezingrepertoire.
Een dagdeel in een huis. Of: een route van verschillende woningen op de instelling
met eventueel een eindoptreden voor de hele instelling.
“Onze cliënten en ook wij als begeleiders hebben enorm genoten.
We zagen veel leuke reacties bij onze cliënten. Je wist ze goed te prikkelen.”
“Het sluit perfect aan bij hun behoefte om op de woning zelf naar muziek
te luisteren en actief mee te doen.”

“Rudolf betrekt zijn publiek actief bij zijn voorstelling en kiest voor herkenbare
onderwerpen voor de cliënten.”

Belevingsprogramma (snoezelen)
Een fantasievolle reis door het bos, met allerlei knuffeldieren en geluiden:
Wind, water, dieren en regen. Afgewisseld met liedjes over dit thema.

Muziekworkshop en presentatie (2 of 3 dagdelen)
Gezamenlijke muziekactiviteiten: ritmes klappen en canon zingen. Solo’s
oefenen en werken aan presentatie. Voor de cliënten is het een geweldige
ervaring ‘artiest’ te zijn in de aansluitende presentatie met publiek erbij!
“Een activiteit die het zelfvertrouwen zichtbaar stimuleert. Er wordt samengewerkt en plezier gemaakt! Rudolf geeft op een prettige wijze sturing.”

Kerstoptreden
Muziekfeest met bekende kerstliederen en ander Nederlands repertoire,
afgewisseld met spannende en komische kerstverhalen.
De citaten zijn een greep uit de vele reacties op de website.

