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Het Belevingsconcert
Het belevingsconcert is een belevingsgerichte, zintuiglijke vorm van samenko
men, contact maken en delen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van muziek en
zang, sfeer, geur en aanraking. Er worden bekende en onbekende liedjes ge
zongen, gedichten en verhaaltjes voorgedragen en er wordt geïmproviseerd,
zingend en spelend op allerlei (veelal eenvoudige) instrumenten.

Het doel van het belevingsconcert is om mensen met dementie te bereiken
door zo veel mogelijk aan te sluiten bij hun belevingswereld. In het belevings
concert wordt muziek ingezet om contact te maken en structuur te bieden, om
ervaringen van zin en betekenis aan te reiken en mensen te omhullen met
warmte en veiligheid.

Het belevingsconcert is een methodiek van muziek, zingeving en activering,
gericht op persoonlijke aandacht voor, verbondenheid met en waardigheid van
mensen met dementie.

Een deuntje meeneuriën, een refrein meezingen, een voet gaat op en neer op
de maat, vingers bewegen over denkbeeldige snaren. Muziek roept herinnerin
gen op aan andere periodes in het leven. Muziek kan een brug zijn tussen nu
en toen, tussen herinnering en identiteit en tussen mensen onderling.

Er wordt gewerkt met thema's die de mensen aanspreken. Elk concert heeft
één thema. Dit kan bijvoorbeeld zijn: liefde, geluk, kleuren, emoties, lente, zo
mer, herfst, winter enzovoort.
 



Contactgegevens
Voor vragen of boekingen kunt u contact opnemen met:
Ines Blitz
E-mailadres: i.blitz@attentzorgenbehandeling.nl
of
Anneke van der Kamp
E-mailadres: a.vanderkamp@attentzorgenbehandeling.nl.
 
 



Ines Blitz is geestelijk verzorger, opge
leid aan de Universiteit voor Humanis
tiek. Muziek heeft altijd een belangrijke
rol gespeeld in haar leven. Ze zingt bij
een popkoor en raakte na een work
shop Stembevrijding geïnspireerd om
zingeving en muziek in haar werk te
combineren.
 
 
 

Anneke van der Kamp is psychomo
torisch therapeut. Zelf houdt zij veel
van muziek maar ook in haar werk ge
bruikt zij veelal muziek met de bedoe
ling mensen zowel lichamelijk als psy
chisch in beweging te brengen. De
workshop Stembevrijding stimuleerde
haar muziek nog meer divers in te
zetten.
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