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Lia van der Velde en Auke Oevering
     zang - harp - voordracht 

      voor ouderen: psychogeriatrie en somatiek
  in de huiskamer, aan het bed of in de zaal

Lia van der Velde is Sopraan, Zangpedagoge, Harptherapeut CTHP (Therapeutisch musicus) en 
Stemvorktherapeut (Fonoforese: Gecertificeerd CSP en TFT®5).
Naast een uitgebreide lespraktijk zang geeft zij Klankhelingsessies met Harp en Stemvorken  aan 
individuele cliënten en Workshops Vocal Toning (Klankheling met de stem) aan kleine en grote groepen.

Auke Oevering is Tenor. Hij zingt solo, in kleine ensembles en in koorverband, declameert gedichten en 
vertelt verhalen met een boodschap.

Liederen
 van weleer

Harpmuziek:
ontspannend 
en sfeervol

Meezingen en 
meebewegen

Verhalen
 en gedichten 
met muzikale 

omlijsting 

*  *
*

Onze 
programma's:

 z.o.z.

    Informatie: www.harp-en-zang.nl of 06-33040070

���  

Kosten: bij programmaduur 1 uur en 15 minuten: €195, incl. BTW
Speciale thema's en/of andere tijdsduur: prijs in overleg

Referenties op aanvraag

http://www.harp-en-zang.nl


ONZE PROGRAMMA'S

KEUZE                           TOELICHTING

Onze programma's - met ster * - hebben wij 
gegroepeerd rond thema's, jaarfeesten en verhalen.
Verzoekprogramma's zijn mogelijk. 

Na een programma dan wel zelfstandig zijn sessies 
harptherapie mogelijk (zie (1).

Kenmerkend voor onze programma's zijn: 
harpmuziek en liederen, 
uitnodiging tot meezingen en meebewegen, 
een beeldend verhaal en/of aansprekend gedicht, 
aparte bewegingsmomenten met eenvoudig 
hanteerbare hulpmiddelen en klankheling, zie (2).

Thema - 
programma's

* De Vier Elementen
    * Water * Vuur
    * Aarde * Lucht

* Thema van uw keus

5 losstaande muzikale 
programma's met elk
'een eigen verhaal'. 

B.v. seizoenen

Jaarfeesten - 
programma's

* Kerstfeest Hét kerstverhaal of een 
ander of úw kerstverhaal 
met veelal bekende 
kerstliederen. 
Desgewenst in 
kerstkledij !

* Michaëlsfeest Diverse verhalen, o.a. 
Joris en de Draak, en 
bijpassende liederen.

B.v. 'Giovanni' m.m.v.     
Gerda Bakker, spel

* Jaarfeest van uw keus

Verhalen -
programma's

* Chinese Nachtegaal Omlijsting met harpmuziek en liederen.
Korte of langere verhalen.
Verhalen met een boodschap: 
opbeurend, zinzoekend.

* De waterdrager

* Verhaal van uw keus

   (1) Harptherapie Harpmuziek voor 
bedgebonden bewoners:
Wij bezoeken bewoners 
die niet bij het 
programma aanwezig 
kunnen zijn op verzoek 
in hun eigen kamer. Na 
het concert maximaal 2 
kamers of anderszins in 
overleg, ongeveer 10 
minuten per kamer.

De harp wordt veel 
gebruikt als 
therapeutisch 
instrument. Een speciale 
manier van spelen en 
het gebruik van 
specifieke toonsoorten 
nodigen de luisteraar uit 
tot ontspanning, 
verwerking en heling. 

   (2) Klankheling met  
stemvorken    
(Fonoforese)

Nog directer dan de harp 
werken de stemvorken: 
aardend, ontspannend of 
opwekkend tot activiteit.

Klankheling brengt rust, 
licht en lucht.

Klankheling kan worden 
ingepast in alle 
programma's.
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