Zaaloptredens

• Deze optredens zijn voor verschillende groepsgroottes
tot ong. 200 personen.

• Veel gezelligheid ontstaat door de afwisseling van
•
•
•

Respect

gesprekjes, anekdotes, muziek en meezingmogelijkheden.
Door de draadloze versterking beweegt Rudolf zich
gemakkelijk tussen het publiek.
Het is voor de mensen een mooie beleving om
gitaarspel van dichtbij mee te maken.
Op een gegeven moment kunnen allerlei instrumentjes worden uitgedeeld, waarbij een gezamenlijk orkest
wordt gecreëerd.

Aandacht

> Feest
“Op speelse wijze introduceren van
muziekinstrumentjes, uitnodigen tot
meezingen en zelfs dansen… Rudolf
maakte er moeiteloos een feest van.”

“De verschillen tussen somatische en
psychogeriatrische ouderen vielen weg:
iedereen zat vol aandacht te luisteren
en deed mee.”
> Ritme maken

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

Plezier
Betrokkenheid

Huiskamerconcerten en zaaloptredens
voor zorgcentra (PG en Somatiek)

Een huiskamerconcert of zaaloptreden
van Rudolf is veel meer dan alleen muziek:

“Rudolf is respectvol naar de bewoners en
speelt in op hun behoefte van dat moment.
Hij weet een combinatie te maken tussen
het uitstralen van rust en het activeren van
bewoners d.m.v. muziek, muziekinstrumenten, zang en verrassende belevingsvoorwerpen.Hij voelt goed aan wat de benaderingswijze is naar een bewoner, hij maakt
contact en is procesmatig bezig.”

Een groot repertoire aansluitend op de
belangstelling van de mensen:
• Evergreens, Country, Nederlands,
luisterliederen en swingende liederen.
• Veel mogelijkheden om mee te zingen.
• Bijzondere percussie-instrumentjes om
samen ritme te maken.
• Mooie gitaarmelodieën die prachtig klinken
door een klein versterkertje.
• Allerlei belevingselementen, met bijpassende muziek.
• Anekdotes/gedichtjes en persoonlijk contact.
• Thema’s van het jaargetijde.

(Zonnehuis Vlaardingen)

> Contact

> Geluid van de regen

“Het was fascinerend
hoe U met Uw
muziek de mensen kon
bereiken. Ik heb mijn
moeder al lang niet zo
gelukkig gezien.”

“Rudolf begint rustig te spelen op zijn
gitaar. Je ziet de mensen, als betoverd,
rustig worden en aandachtig luisteren. In
die tijd observeert hij de bewoners en gaat
dan met ze in gesprek. Hij vraagt welke
liedjes ze kennen en weet vrijwel elke
bewoner voor zich te winnen. Er komen
attributen uit zijn bolderkar en hij betrekt
de bewoners erbij om mee te doen.”
> Een speeldoosje klinkt bijzonder op/in het hoofd

(Groenelaan Amstelveen)

> Verstilling door klankschalen
Zijn manier van muziek maken en
optreden voor deze mensen raakte
mij zeer. Ik vind dat hij met veel
passie en zeer integer met de
bewoners omgaat. Ik zie dat hij de
bewoners observeert om zo de bewoners te geven waar ze behoefte
aan hebben. Hij praat met ze via
de muziek.
(Flat Kerkelanden Hilversum)

Kerstoptredens
(ook tijdens het kerstdiner):
Kerstliederen, ander repertoire en
mooie gitaarmuziek.
Gedichten en korte verhalen.

> Geluid van de zee

