Sieraad op maat

Ulrike Bartels
Sieraad op maat komt voor uit contacten met bewoners
en leidt iedere keer tot iets anders; een zwaan gemaakt
van een overhemd, een waslijn, een naaimachineactiedag
midden op een afdeling, levensboompjes vol foto’s.
0RPHQWHHOZHUNW8OULNHPHWKHW.QXIIHOVLHUDDGɑ8OULNHRQWmoet een bewoner en maakt een persoonlijke knuffel voor
hem/haar op de afdeling, in de huiskamer zodat ook medebewoners deelgenoot ervan kunnen worden. Knuffelsieraad en drager worden op een fotoportret geënsceneerd.
De bewoner krijgt een afdruk cadeau voor de familie en als
de familie toestemming geeft hangen wij ook een foto in
GHNLRVN+HW]RXÀMQ]LMQDOVGHEHZRRQ VW HURSGHDIGH
ling een soort presentatie zou willen doen, misschien een
catwalk en ook bij de kiosk komt om zijn/haar knuffelsieraad te showen.

Knuffelkleindochter

Ina Stockem
+RHGLFKWELMNDQGHNQXIIHONOHLQGRFKWHUNRPHQ"ɑ'HNXQVW
is om contact te maken, d.m.v zintuiglijke prikkels, aanUDNLQJ HQ EHZHJLQJ YDQ ELQQHQ HQ EXLWHQ  (HQ UHDFWLH
krijgen door een blik, mimiek, aanraking, dansen.
0HQVHQYLQGHQ,QDDDLEDDUGHLGHDOH NQXIIHO NOHLQGRFKter. Wat is een ideale kleindochter? Zij geeft; kleine caGHDXWMHV NQXIIHOV PDDUNDQ]HRRNRQWYDQJHQ+HULQQHringen ophalen, persoonlijke aandacht en bescherming.
Iemand aan wie je je geheimen kan vertellen. Soms werkt
het ook heel goed, zelfs beter, om dingen in scène te
]HWWHQ (HQ NQXIIHOIHHVW HQ DDQJHUDDNW ZRUGHQ (HQ XXU
VFKHSSHQZDDULQGLWPDJ(HQ9LSPRPHQWYRRURXGHUHQ
een feestelijk moment scheppen, aandacht doet mensen
al zo goed. Aanraking maakt veel los, mensen zijn vaak
machteloos, fysieke herinneringen hebben vaak te maken
met een levensverhaal.

Laat maar waaien

5HQV%RXPD
Trefwoorden zijn “opblazen” en “leeglopen”, “wind” en
“luchtdruk”. We gaan luchtdruk voelen. Samen wind maken met waaiers. Fluisteren. We gaan grote en kleine objecten opblazen en weer leegzuigen. We experimenteren
en we doen luchtspelletjes. We blazen dingen weg. Blazen
kun je met je longen en je mond, maar ook met een föhn,
HHQÀHWVSRPSRIHHQRPJHNHHUGHVWRI]XLJHU5HQVEUHQJW
van alles mee op een rijdende luchtkar. Je wordt gewoon
QLHXZVJLHULJ DOV MH GDW DOOHPDDO ]LHW ɑ7HQVORWWH JDDQ ZH
grote “luchtballen” opblazen om door de ruimte te rolOHQ(QZHZLSSHQRSKHW´OXFKWNXVVHQYRRUWZHHµ ɑ%LM
bijzondere gelegenheden kunnen speciale luchteffecten
voor opening of sluiting plaatsvinden, zoals het opblazen
van de luchtpostbuis voor het verzenden van luchtpakjes,
of het stijgen en dalen van Zona’s luchtpost object; een
zwevende wolk.

Fluisterjazz

Martin van Leusden
en
&KULV&RUVWHQ
0HW ]DFKWH VD[RIRRQHQSHUFXVVLHZLOOHQ0DUWLQHQ&KULVGH
bewoners opzoeken in de wandelgangen, op de huiskamers
en mogelijk aan bed. Wat zij willen proberen is de muziek,
die nog in het geheugen aanwezig maar door geheugenverlies versnipperd is geraakt, via improvisatie tot nieuwe muziek te laten ontstaan; de twintig liedjes terugbrengen tot
één nieuw lied, hoe abstract dat ook kan zijn. Muziek heeft
een sterk effect op mensen, jong en oud. Mensen die steeds
meer in het verleden leven, zullen ook hun herinneringen
stapelen, in de zin dat tijd en ruimte dichter op elkaar komen te liggen, wat resulteert in een bewustzijn, dat hoe dan
ook sterk bepaald wordt door het heden. Hier ligt de link
WXVVHQRXGHQ KHHO MRQJ]LMQMRQJHNLQGHUHQNHQQHQRRN
geen verleden en toekomst, het is het nú dat telt.

De Grabbeljurken

Judith Faas
en
3LHWHUQHO%ROOPDQ
'H*UDEEHOMXUNHQ HQVRPVURNNHQVFKRUWHQ ]LWWHQYRO
prikkelende en zintuiglijke voorwerpen en boeiende
attributen die nieuwsgierigheid opwekken.
Afhankelijk van de thema’s wordt er iets te voorschijn
gehaald uit de jurk, van breiwerkje tot stukje zeep en
YDQHHQOLHGMHWRWHHQDDUGEHLɑɑ3LHWHUQHOHQ-XGLWKNXQnen met verschillende typetjes de bezoekers verwelkoPHQHQEHQDGHUHQ'RRUGHEHZRQHUVELMYRRUEHHOG3LHternel en Judith te laten verzorgen of hen persoonlijk te
laten adviseren, worden de rollen omgedraaid en zijn de
bewoners weer even de moeder, de vader, de werknemer, enz. Het is altijd belevingsgericht en afgestemd op
de bewoner en de situatie.

'H9HUKDOHQ6SHHOPDQ

Jaap Oostra
'H9HUKDOHQ6SHHOPDQEUHQJWXZYHUKDOHQWRWOHYHQ,HGHU
mens zit er vol mee, ook al is niet iedereen een ras verteller.
0HWHHQJH]RQGHGRVLVQLHXZVJLHULJKHLGVWHOW8Z9HUKDOHQ
Speelman vragen. Bijna vergeten situaties komen naar boven, en de deelnemers geven samen vorm aan uw verhaal.
+RHGDWNDQ"/DDWGDWPDDURYHUDDQGH9HUKDOHQ6SHHOPDQ
Bent u wel eens bang voor een niet te stoppen spraakwaterYDO"2IMXLVWYRRUSLMQOLMNHVWLOWHV"'DWKRHIWQLHWPHHU(ON
PHQV ]LW YRO YHUKDOHQ +HW LV ÀMQ DOV GLH JHKRRUG ZRUGHQ
Samen stilstaan bij ervaringen die voor iemand belangrijk
]LMQ6WLOVWDDQ"(U]LMQPRJHOLMNKHGHQRPDFWLHIWHUHDJHUHQ
YRRULHGHUHHQJD]HRQWGHNNHQPHWGH9HUKDOHQ6SHHOPDQ
op de bank of in een terugspeeltheaterworkshop. Om te
ontdekken dat in elke traan wel een lach verborgen zit. Om
elkaar beter te begrijpen. Met aandacht en humor komt u
meer weten over mensen uit uw omgeving. Bestemd voor
ouderen, familie en personeel.

De Zwambtenaar

Karien van Assendelft
Ik mag niet mopperen maar toch... Dag, ik ben de Zwambtenaar, bij mij kunt u terecht met al uw gezwets, gezwam, gezemel, gezeur en geneuzel. Samen zeveren we over beleefdheidsvormen, gewone normen en ongewone waarden. Over
hoe dat toen ging en hoe het nu is. De Zwambtenaar zoekt
met u op humoristische wijze naar alledaagse en niet-alledaagse taal en hoe we daar de boel mee kunnen ontregelen.
Met kroontjespen, inkt, lettertang en typmachine maken we
berichten die de Zwambtenaar in een kaartenbak archiveert.
U kunt uw wijsheden op stickers schrijven die de
Zwambtenaar in het café aan de overkant voor u op de wcdeur plakt. Of u dicteert uw levensmotto of dooddoeners op
een ansichtkaart voor de jongeren op straat. Als we zin hebben maken we een spandoek om aan de gevel van het huis
WHKDQJHQ´-RHKRHMRQJHQVZLM]LMQHURRNQRJKRRUµ'H
Zwambtenaar is er om bewonerss te helpen hun hart te luchten en contact te leggen met mensen buiten hun wereld.

Hartenvrouw

(VPHUDOGD'HWPHUV
De Hartenvrouw is ooit getrouwd met de Handschoen,
maar heeft haar geliefde nooit ontmoet. Na honderd
jaar wachten heeft ze haar hart in een koffer gestopt
HQ ORRSW ]H DOOH ]RUJFHQWUD DI RS ]RHN QDDU OLHIGH ɑ=LM
heeft een koffer vol enkele handschoenen en vraagt de
ouderen om die te passen. Misschien zit haar geliefde
ZHOKLHU+HODDVKDDUSULQV]LWHUQLHWELMɑ´,VHUGDQQLHPDQG GLH OLHI KHHIWµ YUDDJW ]H YHUGULHWLJɑ 6DPHQ PHW
de ouderen opent ze haar koffer en een enorm groot
]DFKW KDUW NRPW WHYRRUVFKLMQ ɑ'H +DUWHQYURXZ YUDDJW
GHRXGHUHZLHKLMRI]LMKHWKDUWZLOJHYHQ(QQDGHRPhelzing van het hart vraagt zij de oudere waarom men
deze persoon zo waardeert. De uitspraken worden op
kleine rode hartjes geschreven en opgehangen in Zona’s Kiosk. Het uiten van waardering en liefde is vaak
moeilijk, maar kan zoveel vreugde, warmte en kracht
geven.

0DDNHUZDWYDQ

Laurien Mulder
Laurien komt langs met een bonte verzameling theezakjes, knopen, restjes wol die op allerlei manieren geordend
HQYHUZHUNWNDQZRUGHQ5HVWMHVZROZRUGHQRPJH]HWLQ
gehaakte draadjes die op hun beurt gaandeweg uitgroeien tot één spectaculaire reuzenbol en wie geniet er niet
van de aanblik van een tijdelijk stilleven van op kleur geUDQJVFKLNWHNQRSHQHQJHYRXZHQWKHH]DNMHV"ɑɑ7HUZLMOMH
handen werktuigelijk bezig zijn kunnen gesprekken of gedachten hun eigen weg gaan. Momenten, beelden, woorden die ertoe doen worden vastgelegd en verwerkt door
de kunstenaar: in een boekje, maar misschien ook gevat
in letters van gevouwen theezakjes of een zin geschreven
LQJHKDDNWGUDDG«ɑ=R]DOHHQFROOHFWLHRULJLQHOHGRFXPHQWDWLHRQWVWDDQGLHWHEH]LFKWLJHQLVLQGH.LRVN(pQH[HPplaar van zo’n boekje gaat naar het huis waar de Kiosk te
JDVWLV1DEHVWHOOHQLVPRJHOLMN

Spreuken Sprokkelen

Sandra Stark
Met muziek, taal, klank en geluid lokt de Spreukensprokkelaar poëtische ontmoetingen uit. Zij gaat gekleed in een
opbergjurk met plaats te over voor allerhande briefjes en
kattebelletje die haar al dan niet heimelijk worden toegestopt. Zij vult haar zakken met andermans proza en rijmelarijen, zij daagt uit, verleidt, componeert liefdesbrieven en
haiku’s, Bargoense koekjes, zeeverhalen, thee voor twee.
Als marskramer van verloren verhalen en troubadour van
vervlogen kinderliedjes beweegt ze zich voorbij de huid,
zintuiglijk tastend naar de waslijnen met poëzie die zij als
ware antropoloog bij haar opgravingen vermoedt te ontZDUHQɑ$OVDIJH]DQWYDQKHWJHKHXJHQSDOHLVYHUSODDWVW]LM
]LFK DXWRELRJUDÀVFK LQ GH PHQV HQ UDSSRUWHHUW KDDU EH
vindingen in een uniek logboek.

Smaakavontuur

Sandra Schouten
Geef je over aan de smaak van het moment. Stel
je met al je zintuigen open voor ongewone verleiGLQJHQ(QODDWMHYHUUDVVHQ
Het Smaakavontuur biedt uiteenlopende geur- en
smaakervaringen aan en onderzoekt wat dit met
mensen doet, mogelijk gelinkt aan korte gesprekken om je zo te helpen bij het beschrijven van je
ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan winegums van
citroenbrandewijn of bessenjenever, fel gekleurde mini suikerspinnen, eetbaar parfum, kwartel
eitjes met dip op een stokje, eetbare sieraden, en
DQGHUHVPDDNDYRQWXUHQ

Straatje met een praatje

Monique Hoving
en
5LVND:LMJHUJDQJV
$OLH HQ (OOLH ]LMQ YDQ GLH YURXZHQ GLH ELM YRRUEDDW MH YULHQGLQ
of buurvrouw zouden kunnen zijn. Ze zijn optimistisch, hebben
DOOHWLMGYDQGHZHUHOGHQJDDQHUJUDDJHYHQYRRU]LWWHQ9RRUdat ze beginnen kijken ze nog even of hun haar goed zit, pakken
KXQWDV RIYHUKDOHQNDUUHWMH HQJDDQRSSDG2S]RHNQDDUYHUhalen. Grote verhalen maar ook kleine verhalen vinden ze mooi.
Ze kunnen de boel aardig op z’n kop zetten maar zijn ook dol op
HYHQVRH]HOHQHQOXLPHUHQPHWGHHHQRIGHDQGHU$OLHHQ(OOLH
houden van verhalen en zijn er een ster in om ze bij iedereen
WHYLQGHQHQORVWHZHNHQɑ9DQXLWLPSURYLVDWLHWKHDWHUZRUGWHU
contact gemaakt en beleven ze een verhaal of worden er verhalen verteld. Of dat nou met of zonder woorden is. Of dat nou
met of zonder logica is. Of dat nou zo weer vergeten wordt of
nog naverteld kan worden... Soms geven ze ook wat terug. Is het
HHQOLHG"(HQSDVVHQGEHHOGMHXLWHHQOHWWHUEDNRIHHQYHUKDDO
van een andere oudere?

