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ZONA’S KIOSK
Zona’s Kiosk is een initiatief van multimediakunstenaar Vera Broos en Stichting
Kunst in de Zorg, dat zich richt op mensen in zorginstellingen in het bijzonder.
Zona’s Kiosk heeft het afgelopen jaar grotere en kleinere projecten verzorgd in meer
dan 30 zorginstellingen door heel Nederland. Ook is er opgetreden op symposia en
congressen, en samengewerkt met Museum het Dolhuys in Haarlem.
Zona’s Kiosk zet kunstenaars in uit diverse disciplines, en bedenkt samen met hen
interactieve kunstvormen voor mensen in verzorgings- en verpleeghuizen. Momenteel
zijn er in totaal twaalf onderdelen. Met kunstvormen en mobiele installaties die alle
zintuigen aanspreken, worden bewoners betrokken bij kunst die gespeeld, beluisterd,
gevoeld, gemaakt, geproefd, gedragen of gewoon ondergaan kan worden.

Het speerpunt is het welbevinden van ouderenen andere mensen in zorgcentra. en wil nieuwe, bijzondere kunstactiviteiten en
kunstenaars in de ouderenzorg inzetten.

Weten wat een situatie of bewoners van een zorgcentrum nodig heeft en hoe
je daar als kunstenaar op kunt inspelen, is van belang voor het succes van de
kunstenaarsactiviteiten en van Zona’s Kiosk als collectief met een heel eigen gezicht
en een hecht team. De kunstenaars hebben gewerkt op de uiteenlopende locaties en
met verschillende bewonersgroepen.
Zona’s Kiosk strijkt 1 tot enkele dagen neer in een zorgcentrum met een groep van
drie tot vijf kunstenaars per dag. Voorop staat de directe interactie en het op originele
wijze contact maken met ouderen.
Met kleine voorstellingen, workshops, en bijzondere personages en worden de
bewoners op een onalledaagse manier betrokken en staat het avontuur weer even
helemaal centraal. Bewoners worden actief opgezocht op de afdelingen, huiskamers,
indien gewenst tot aan het bed, met kunstvormen gericht op het verwennen,
verrassen, ontmoeten, ontspannen, en genieten.

De kunstenaars gaan vergezeld van mobiele installatieonderdelen, kleding en /of atriburten als middel om bewoners fysiek
dicht te kunnen benaderen. Dit werk vaak drempelverlagend, omdat de kleurrijke en zintuiglijke vormgeving de bewoners
aanspreekt op hun nieuwsgierigheid en vaak gelijk een onderwerp is van gesprek.
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ZONA’S KIOSK
WORKSHOPS EN WERKWIJZEN

Met muziek, aanraking, gedichten, en theatervormen gaan kunstenaars in op de
reacties die ze tegenkomen, en ontstaat er samen met de bewoners spontaan een
tuintje, lied, dans, gedicht of handwerk. Workshops werken soms toe naar een moment
of fysiek resultaat, maar zijn niet per definitie resultaatgericht. De kracht van Zona’s
Kiosk zit hem in de inventiviteit waarmee kunstenaars hun werkwijzen vertalen en
de bewoners in het moment benaderen. Workshops die bijvoorbeeld gaan om het
proeven van nieuwe smaken, harten uit te delen aan geliefde bekenden of vrijblijvend
te knutselen, zijn bedoeld om persoonlijke voorkeuren en afkeuren, herinneringen
en dromen boven water te krijgen die kunnen gebruikt worden als katalysator voor
bijzondere gesprekken. Inzet van onbekende media, zoals bijvoorbeeld het medium
lucht combineren en het inzetten van alledaagse voorwerpen, nodigt bewoners uit om
op nieuwe manieren observeren en omgaan met dingen waar ze normaal gesproken
niet bij stilstaan.

Zona’s Kiosk heeft in 2011-12 meer dan 30 verzorgings- als verpleeghuizen bezocht, en de kunstenaars hebben gewerkt met
uiteenlopende bewonersgroepen.

BEWONERS MET DEMENTIE

De kunstenaars van Zona’s Kiosk zijn ervaren in het werken bewoners met dementie,
en er hebben verschillende uitvoeringen plaatsgevonden met mensen met een
verstandelijke handicap, niet-aangeboren hersenletsel en op psychiatrische afdelingen.
Zelfs als iemand zich niet verbaal uit kan drukken, gaat een kunstenaar vol aandacht
een tijd voor iemand zitten.
Mensen met bijvoorbeeld dementie, blijken op heel verschillende manieren te kunnen
worden aangesproken en geactiveerd om deel te kunnen nemen. Ook blijken veel
mensen met dementie open te staan voor deelname aan een bezoek, handeling of
activiteit zoals het maken van muziek, poëzie, dans, uitbeelden, rangschikken of
ordenen, wat bij Zona’s Kiosk heeft geleid tot vele ontroerende en vaak feestelijke
momenten.

Mensen met dementie blijken met verschillende prikkels bij de activiteiten betrokken te kunnen worden, wat vaak leidt tot
mooie resultaten van mensen die (weer) gaan lachen, zingen, dansen of iets maken.
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ZONA’S KIOSK
UITVOERINGSVORMEN

Zona’s Kiosk wordt uitgevoerd in verschillende orden van grootte, met als klapper de driedaagse uitvoering rondom de grote
Kiosk- installatie, die feestelijk geopend kan worden en waarin alleruit allerlei mobiele onderdelen tevoorschijn komen.

DRIEDAAGSE UITVOERING (MET KIOSK- INSTALLATIE)

Kloppend hart bij driedaagse uitvoeringen is de kiosk- installatie, waar belangstellenden
een praatje kunnen komen maken en alle kunstprojecten worden voorgesteld. Per
locatie kan de Kiosk anders worden opgesteld in ruimtes zoals een restaurant, eetzaal,
ruime gang of lobby. De losse onderdelen vormen samen een gesloten knoop, die
feestelijk geopend kan worden. Er zijn kijkdozen en tentoonstellingsvitrines, een
beeldscherm met videovoorstellingen, een fotopresentatie en werktafels. Meerdere
onderdelen kunnen worden gedrage of gereden, en meegenomen naar afdelingen en
kamers.
De Kiosk is aanspreekpunt en contactplek met een gastvrouw/ heer. Op het moment
dat de driedaagse wordt gestart en afgesloten zijn er een aantal kunstenaars bij de
Kiosk en wordt gezorgd voor muzikale en/of theatrale ondersteuning, workshops of
andere invullingen. Bij elke instelling zijn de opening en afsluiting weer anders, van
intieme bijeenkomsten met bewoners rond de Kiosk, tot feestelijke momenten met
grote aantallen bewoners, muziek, en extra kunstenaars.

Sint Jacob: “
Het programma
zat zo in elkaar
dat bijna iedere
bewoner iets mee
heeft kunnen
maken en sommige bewoners
zelfs meerdere
onderdelen. Wie
geen interesse
had in een activiteit ging vaak
toch even langs
bij de Kiosk waar
het altijd gezellig
was.”

Er kunnen workshops aan tafel gegeven worden, ingespeeld op bestaande activiteiten zoals ochtendgymnastiek, wandelingen en
bingo, er is een speciale avond-uren ( Pyiama-Party) editie.

ANDERE UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Behalve driedaagse uitvoeringen zijn er ook mogelijkheden met minder kunstenaars
en zonder de hoofdinstallatie.
Per dag kunnen er verschillende combinaties kunstdisciplines neerstrijken in het
verzorgings- of verpleeghuis. Samen met de zorginstelling wordt gekeken naar het
aantal dagen en de beste uitvoeringsvorm. Zona’s Kiosk geeft hier op originele wijze
vorm aan, denkt desgevraagd mee over een thematisch invulling. Ook bestaat er
de mogelijkheid in samenspraak met de betreffende kunstenaars een opdracht te
ontwikkelen of activiteit aan te passen.
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ZONA’S KIOSK

ZONA’S KIOSK HET AFGELOPEN JAAR

t 0LUPCFS  ,VOTU FO %FNFOUJF $POGFSFOUJF Zona’s Kiosk nam als bestpracticeproject deel aan de conferentie met de kunstenaars en kiosk-installatie
t /PWFNCFSNFJ;POBT$BEFBVZona’s Kiosk reisde tussen november
en mei met het project “Zona’s Cadeau” langs zeven driedaagse uitvoeringen en
zeven uitvoeringen van een dag in veertien zorgcentra in Amsterdam en Diemen.
t /PWFNCFS(FLMFVSE(SJKT 7JTJP- een uitvoering voor blinde en slechtziende
verstandelijk gehandicapten in Echten, Drenthe
t %FDFNCFS  3*7"4 4ZNQPTJVN   EFDFNCFS - Met zorgorganisatie
RIVAS (Zuid-Holland) heeft Zona’s Kiosk een symposium over kleinschalig wonen
ingevuld
t "VHVTUVTUNGFCSVBSJ.VTFVN)FU%PMIVZTBVHVTUVTUN
GFCSVBSJ- Als outreach-project van Museum het ~Dolhuys in Haarlem heeft
Zona’s Kiosk vijf Haarlemse zorginstellingen bezocht en met kunstenaars en de
bewoners gewerkt aan kunstvoorwerpen die zijn geëxposeerd in de tentoonstelling
“WIJ ZULLEN DOORGAAN”, over de kunst van het ouder worden. De expositie
werd afgesloten op 4 maart 2012.
t .BBSU4FWBHSBN-JNCVSH  FONBBSU- Naar aanleiding van
het traject 2011-2012, deed Zona’s Kiosk met de “Pyiama Party” drie locaties aan
van zorgorganisatie Sevagram (Limburg).
t .BBSU/-%0&5 NBBSU- Tijdens de landelijke en grootschalige
vrijwilligersactie NL DOET, werd met kunstenaars invulling gegeven aan een bus
die langs drie locaties van Amsta reed.
t "QSJM FO NFJ  #SBCBOU[PSH- Drie feestelijke weken op drie locaties van
zorgorganisatie Brabantzorg (Noord-Brabant).
t .FJ  "NTUB "NTUFSEBN- uitvoeringen met Zona’s Kiosk-kunstenaars ter
ere van het lustrumfeest in De Keyzer en het Czaar Peterpunt
t 7JUBMJT- Zorgmarkt in Brunswijck, Eindhoven: op 13 september met de Zona’s
Kioskonderdelen”
t "YJPO $POUJOVF  6USFDIU Uitvoeringen met Zona’s Kiosk-kunstenaars in
Woonzorgcentrum Tolsteeg, Utrecht, in augustus 2012.
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ZONA’S KIOSK onderdelen
Fluisterjazz
Fluisterjazz vindt plaats in huiskamers, op afdelingen of aan het bed. Als groepsactiviteit
met meerdere bewoners in een ruimte of als intieme bezoekjes aan individuele bewoners.
‘Fluisterjazz’ speelt in op het gevoel en de herinneringen die muziek in mensen losmaakt.
Met zachte deuntjes wordt aangeschoven bij bewoners, om vervolgens mee te gaan in
de reactie van hun publiek. Door middel van improvisatie worden herinneringen en
associaties van bewoners aangeboord en ingezet om nieuwe muziek te maken.
Snoestuin- en Grabbeljurken
De Grabbeljurken gaan vergezeld van een minimoestuin en schuiven aan bij bewoners
op de bank of aan tafel. Soms barsten zij spontaan in een tuinlied uit. De schorten zitten
vol prikkelende en zintuiglijke voorwerpen en hebben als thema “bos en tuin”. Ze gaan
vergezeld door een winkelwagentje vol bloemen en zaadjes om in te potten en achter te
laten. Door de bewoners bijvoorbeeld zaadjes te laten inzetten of zich persoonlijk te laten
adviseren, geven zij de bewoners een moment van zelfstandigheid terug.
Speelkwartier
In het Speelkwartier mag alles en moet niets. Wie zin heeft kan meewerken aan de
spectaculaire reuzenbol van gehaakt draad - nu al een kilometer lang-, het rangschikken
van een tijdelijk stilleven, of zit er gewoon gezellig bij. Bewoners die zin hebben om iets
te doen, kunnen vogels en voorwerpen van origami vouwen. Er is tijd en aandacht; er is
ruimte voor grote en kleine verhalen. Door de rust en de veiligheid die hierdoor ontstaat,
komen gesprekken op gang over gebeurtenissen, mensen of iemands verleden. Deze
gesprekken worden verwerkt in een boekje, samen met een aantal mooie foto’s.
De Verhalen-Speelman
De Verhalen-Speelman’ maakt kleine toneelstukjes met bewoners, op basis van
herinneringen die voor hen van bijzondere betekenis zijn. Aanleiding voor een gesprek zijn
zwart-wit foto’s, die hij altijd bij zich heeft. Samen laat hij de bewoners deze herinneringen
uitbeelden. In elke herinnering zit een mooi verhaal, dat door de Verhalen Speelman en
uw medebewoners wordt uitgebeeld. Grappig en ontroerend. Ook medewerkers en familie
zijn welkom. Deze activiteit is met name geschikt voor somatische bewonersgroepen en
mensen die de herinnering nog enigszins vast kunnen houden.
Liedje van Sofietje
Sofietje brengt een muzikale ode aan de bewoners die zij ontmoet, vertaald hun gevoelens
in muziek en zet verhalen en herinneringen om in een levenslied. Mensen worden
uitgenodigd om met Sofietje hun verhaal te delen. Hier neemt zij ruim de tijd voor. Dit
zet zij dan ter plekke om in een geïmproviseerd lied, speciaal gemaakt voor een bewoner
of over een besproken onderwerp. Mensen gaan ontroerd, vaak blij naar buiten, met
een muzikaal cadeautje in hun hart. Liedje van Sofietje vindt plaats in huiskamers, op
afdelingen of aan het bed.
Smaakavontuur
Bloemengeleitjes en kwarteleitjes in een dip. En wat proeft u nog meer? Dit is een
activiteit voor echte fijnproevers! ‘Smaakavontuur’ neemt bewoners in een workshop mee
op een ontdekkingstocht van smaken. Door bewoners allerlei ongewone combinaties van
smaken en texturen te laten proeven, worden reacties losgemaakt. Deze reacties zijn meer
dan welkom en vormen de aanleiding voor korte gesprekjes, die bewoners helpen bij het
beschrijven van hun ervaringen.


ZONA’S KIOSK onderdelen
Over de verschillende activiteiten en kunstenaars is uitgebreidere informatie en
fotodocumentatie te vinden op de website van Zona’s Kiosk www.zonaskiosk.nl
Laat Maar Waaien
Lucht is overal om ons heen. ‘Laat maar waaien’ laat u met inzet van alledaagse voorwerpen
en middelen met nieuwe ogen naar het medium lucht kijken. Met een föhn worden
kleine voorwerpen in de lucht gehouden, met pompjes onstaat een handschoenenspel.
Een stofzuiger geeft langzaam vorm aan een rivier vol bootjes of een maanvormige bal.
In een emmer groeien opblaasbare plantjes. Maar ook het plakken van een band kan
onderdeel zijn van deze activiteit. Door bewoners op een rustig tempo bij het experiment
te betrekken, worden bewoners verleid tot deelname. De subtiele interactie en het zachte
karakter van de luchtobjectjes maakt deze activiteit geschikt voor bewoners uit de
psychogeriatrie en somatiek.
Spreukensprokkelen
De Spreukensprokkelaar bezoekt huiskamers, afdelingen en bewoners aan het bed. Zij
ziet eruit als een 17e eeuwse hertogin, met een hoepeljurk waar rollen papier in gestopt
kunnen worden. Op deze rollen schrijft ze de verhalen van bewoners. Soms maakt ze hier
gedichten van. De Spreukensprokkelaar vangt deze op in haar Babbeljurk met spreuken
en spreekwoorden, en vult uw hoofd met lentegedichten. Zij rijmt, deelt bargoense
koekjes uit, leest gedichten voor, en begeleid dit soms met muziek of zang. Doordat ze
blijft doorvragen, weet ze de samenhang te vinden tussen losse uitspraken.
Straatje met een Praatje
Allie en Elly zijn van die dames zoals elke buurt er wel een paar kende. Altijd in voor een
praatje en voor je het weet sta je ineens een half uur te kletsen. Het zijn volkse typetjes,
die gekleed gaan in ouderwetse, rommelige mantelpakjes en altijd een krulspeld in het
haar dragen. Met hun optimistische kijk op de wereld winnen ze iedereen voor zich en
is een praatje snel gemaakt. Het hoeft nergens over te gaan, maar de grote verhalen zijn
ook welkom. Doordat Alie en Ellie van alle markten thuis zijn en goed zijn in het kleine
spiegelen, is deze activiteit ook geschikt voor bewoners uit de psychogeriatrie.
De Knuffelkleindochter
De Knuffelkleindochter is erg geschikt om te werken met bewoners uit de psychogeriatrie.
Zij heeft geen woorden nodig om mensen in beweging te zetten en met mimiek en gebaar
aan het stralen te krijgen. De Knuffelkleindochter bezoekt huiskamers, afdelingen en ook
bewoners aan bed, vergezeld van een wagentje met muziek, bloemen, en kadootjes. Met
groepjes aan tafel ontstaan kleine dansfeestjes. Zij zoekt contact met bewoners door
middel van muziek, dans en aanraking en geeft liefde en aandacht aan bewoners die dat
het meest nodig hebben.
Hartenvrouw
De Hartenvrouw draagt van alles in haar koffers en zoekt haar man. Wie heeft u eigenlijk
lief? Met de Hartenvrouw wordt er gesproken over de liefde. De Hartenvrouw heeft
koffers bij zich, waar een klein en een groot knuffelhart in zitten. Samen met bewoners
opent ze haar koffers met de vraag wie zij lief hebben of waarderen. Dit wordt op hartjes
geschreven en doorgegeven. Soms “trouwt” zij met bewoners, als zij daar behoefte aan
hebben. Zij geeft tafeltheatervoorstellingen in de eetzaal en op huiskamers, en bezoekt
ook bewoners aan het bed. Tijdens deze activiteit staat liefde geven en liefde ontvangen
centraal.


ZONA’S KIOSK onderdelen
Over de verschillende activiteiten en kunstenaars is uitgebreidere informatie en
fotodocumentatie te vinden op de website van Zona’s Kiosk www.zonaskiosk.nl
Sieraad Op Maat
‘Sieraad Op Maat’ zet betekenisvolle voorwerpen om in eindproducten zoals oorkondes,
vlaggen, knuffels en sieraden. Dit noemt zij “persoonlijke betekenisdragers”. Samen
met bewoners gaat zij op zoek naar een vorm die bij hen past. Hiervoor gebruikt ze de
naaimachine of andere vormen van handwerk. Doordat zij goed luistert en producten
maakt die bewoners op een persoonlijke manier aanspreken, geeft zij een nieuwe draai
aan deze herinneringen en voorwerpen. Die kunnen daardoor in een heel ander daglicht
komen te staan. Persoonlijke verhalen en foto’s worden verwerkt in een vlag, persoonlijke
knuffel, of oorkonde waarmee u vervolgens stijlvol op de foto wordt gezet. Een voorwerp
waar u trots op kunt zijn.
De Zwambtenaar
De Zwambtenaar loopt rond in open ruimtes, zoals de lobby en de eetzaal. Ze gaat het
gesprek aan met iedereen die op een praatje zit te wachten. De ‘Zwambtenaar’ praat met
bewoners en gaat zij op zoek naar hun verhalen.Vroeger was alles beter, of toch niet? Wat
u vindt, doet er toe. Bijzondere verhalen zijn welkom en krijgen de nodige aandacht. Maar
ook aan dagelijks geklets, gezever en uitspraken geeft zij betekenis door uitspraken op
tegels of zakdoeken gaan te zetten, of op de ramen van het verzorgingshuis te schrijven
(met afwasbare stift). Door uitspraken van bewoners zichtbaar te maken en mogelijk de
buurt in te brengen, stimuleert zij gesprekken en onderling contact.

Voor meer informatie willen wij u graag verwijzen graag naar onze uitgebreide
website www.zonaskiosk.nl
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