Aan de slag met muziek
Muziek doet wonderen voor mensen met lichamelijke en psychische problemen, een
verstandelijke beperking of eenzaamheid bijvoorbeeld. En het mooie is: iederéén kan
leren hoe je muziek moet inzetten om kwetsbare mensen te bereiken en hun
kwaliteit van leven te verhogen.
De Miracles of Music training ‘Aan de slag met muziek’ is dan ook geschikt voor zowel
zorgprofessionals als vrijwilligers en mantelzorgers. En je hoeft er geen noot voor te
kunnen lezen!

Uitnodiging meeting 9 april, Villa Randwijck,
Catharina van Clevepark 10 te Amstelveen.
Meeting vindt plaats tussen 14.00 – 17.00 uur
Miracles of Music Inspiratie Meeting
Ontdek en ervaar zelf de kracht van muziek en muziektherapie. Een inspirerende
bijeenkomst met een mini-college, praktijkvoorbeelden, tal van oefeningen en veel
muziek natuurlijk. Toegankelijk voor 35 tot 130 deelnemers.
Wil je daarna ook aan zelf muziek gaan leren inzetten tijdens het verlenen van zorg
en aandacht? Dat kan! Schrijf je dan na deze Inspiratie Meeting in voor de training
‘Aan de slag met muziek’ van 3 bijeenkomsten. Gratis voor mantelzorgers en
vrijwilligers en, al naar gelang afspraken met de organisatie, gratis voor professionals.
Miracles of Music – Training ‘Aan de slag met muziek’
Tijdens deze praktische training voor maximaal 12 deelnemers leer je hoe je met
muziek de kwaliteit van leven kunt verhogen van kwetsbare mensen, van je cliënt of
dierbare, bijvoorbeeld je partner, kind, ouder of vriend(in).
Wat zijn de beperkingen van deze mensen? Hoe kun je ze bereiken, uit hun
comfortzone halen en stimuleren? En hoe weet je wat wel en niet werkt?

Tijdens de 2 bijeenkomsten van 4 uur krijg je oefeningen en handige tips om straks
zelf aan de slag te gaan met muziek tijdens het geven van zorg en aandacht. De
trainer komt niet met kant-en-klare oplossingen maar zet je aan het denken, laat je
zelf ervaren en deelnemers van elkaar leren.
Na deze 2 keer sluiten we de training af met een ontspannen, informele bijeenkomst
waarin deelnemers aan elkaar (en aan eventuele andere genodigden) kunnen
vertellen en laten zien hoe ze muziek in de toekomst gaan inzetten.
Ook word je uitgedaagd om je ervaringen, vaardigheden en inspiratie te delen met
andere collega’s, verzorgenden of mantelzorgers, die misschien dan óók enthousiast
worden zelf aan de slag te gaan met muziek!
Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat. Je bent dan officieel een
‘Miracles of Music Master’, helemaal klaar om kwetsbare mensen én hun omgeving te
ondersteunen en te helpen door de inzet van muziek!

Voor, tijdens en na de training vragen we je via een digitale enquête ons te vertellen over de
resultaten die je hebt geboekt en wat je gemakkelijk en lastig vond.
Exacte tijd van de Inspiratie Meeting volgt nog. Wil je je voor deze meeting d.d. 9 april
inschrijven, mail dan naar l.boschma@happymotion.org. Bij vragen bel Lia Boschma - 06 50
624 525. Data van de 2 bijeenkomsten van 4 uur moeten nog bepaald worden.

