Zaaloptredens:
Deze optredens zijn voor verschillende groepsgroottes, tot ong. 200 personen.
(Ook voor vrijwilligersfeesten!) Met draadloze versterking beweegt Rudolf
zich gemakkelijk tussen het publiek. Meezingmogelijkheden en percussieinstrumentjes maken het voor de cliënten bijzonder leuk om mee te doen.

Huiskamerconcerten en zaaloptredens
voor mensen met een verstandelijke beperking
Kerstoptreden:

> Zingen door de microfoon!

Kerstliederen en ander repertoire + belevingselementen.
Rudolf heeft in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt.
Sinds 2000 treedt hij op voor vele instellingen in de zorg.

Voor informatie en boekingen van optredens:
Telefoon: 072-5643601 / 06-42416148
Email: rudolfgoed@kpnplanet.nl
Website: www.rudolfgoedhart.nl

Bij het optreden ontvangt u een factuur en zelfstandigheidsverklaring.
Daarmee is het voor uw administratie afgerond. • KvK: 37110419

Huiskamerconcerten

Bij verwanten-dag:

Bij een huiskamerconcert van Rudolf is veel te beleven voor de cliënten:
• Een bolderkar vol belevingselementen, zoals speeldoosjes, hoedjes, rainsticks,
kikkers, vogels, muziekinstrumentjes om zelf te bespelen, etc.
• Persoonlijke aandacht en interactie
• Mooie gitaarmelodieën die prachtig klinken door een klein versterkertje
• Bekende meezingliedjes
• Nederlands (en Engelstalige) muziek, inspelend op interesse.
• Zelfgemaakte liedjes
• Kinderliedjes
• Thema’s van het jaargetijde.

Een groot repertoire van bekende meezingliederen (met tekstboekjes).
Dit geeft veel plezier en verbinding tussen de mensen.

De cliënten, het bezoek wat er op dat moment
was en natuurlijk wij als leiding hebben erg
genoten. Rudolf vroeg waar de belangstelling
lag en ging hiermee aan de gang.

> Speeldoosje

> Klankbeleving dichtbij

> Kikkergeluiden

Ook als vakantie-activiteit:

Alle cliënten die hierbij aanwezig
waren hebben dit ontzettend
leuk gevonden. Rudolf paste zich
aan het niveau van de cliënten
aan en had veel leuke instrumenten mee waar de cliënten
ook zelf mee mochten spelen.
Heel passend voor onze woning.

Geen geregel van op stap gaan, maar een optreden in huis!

> Zingen door de microfoon!

De cliënten van deze woning hebben ten
zeerste genoten! Alhoewel niet iedereen
even enthousiast achter zijn of haar TV
vandaan kwam zaten ze toch in no-time
te zingen en waren met instrumenten
bezig. Rudolf wist de aandacht goed vast
te houden en iedereen op zijn/haar niveau
erbij te betrekken.

> Geluid van de regen

> Geluid van de zee

> Verstilling door klankschalen

