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Klassiek uit mijnen tijd
www.klassiekuitmijnentijd.weebly.com

Voorstellingen

van ons project op
seniorenraden,
cultuurraden en
gemeentebesturen:
check!

We zitten niet stil!
In de maand juni bereiken we onze piek in de voorbereiding
van ons benefietconcert, we houden u graag op de hoogte.
Na onze eerste editie voor 5 woonzorgcentra vorig jaar, tekenden voor deze
editie reeds 15 woonzorgcentra uit Wommelgem, Ranst, en de Antwerpse
regio in. Een mix van private-, vzw- en openbare centra zal dus al een groot
deel van de zaal vullen. De andere tikets lopen binnen. Om de organisatie in
goede banen te leiden, kunnen we al rekenen op tal van vrijwilligers. Waar
we ook komen met ons project, we ondervinden steeds een enorme
bereidwilligheid en niets dan positieve feedback.
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TICKETS

VRIJWILLIGERS

WERKTEAMS

gingen voor 1 juni
reeds de deur uit

sprongen onmiddellijk
in het gelid bij de vraag
of ze wilden helpen,
and still counting…

zullen 30 september in
goede banen leiden,
met elk hun eigen ‘chef’
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Affiches en
flyers

We toerden door
Wommelgem en
binnenkort door
Ranst: check!

Benefiet

Dit jaar steunen we
vzw Brein Instituut,
voor onderzoek
naar dementie.
Goed doel: check!
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Muziek tot bij onze
senioren brengen
Hoe meer we bezig zijn met dit project,
hoe meer we de noden zien om
klassiek tot bij onze senioren te
brengen. (of hen tot bij de muziek)
Tijdens de vele interessante ontmoetingen die
onze werkgroep had, in de voorbereiding van
het komende concert, blijkt steeds opnieuw hoe
groot de vraag is naar klassieke muziek bij onze
senioren. Uit onderzoek(*) blijkt dat bijna de
helft van de bevraagde bewoners echt houdt van
klassiek, maar ze blijven soms op hun honger
zitten.

‘Reeds dit jaar al een
tweede ‘Klassiek uit
mijnen tijd in
Tessenderlo!’

Een klassiek concert zoals ‘Klassiek uit mijnen
tijd’ verschaft tal van senioren een prettige
namiddag, een hoop ‘voorpret’ en nog lang
nagenieten. Toch willen we ook in de loop van
het jaar zien wat we nog meer kunnen doen.

Het project ‘Klassiek uit mijnen tijd’ wordt dit
jaar zo uitgewerkt, dat we naast een fenomenaal
concert, nog iets veel belangrijkers aanreiken :
een toolkit waar anderen ook mee aan de slag
kunnen gaan. Waarom wachten op volgend
jaar? De Musicband Odyssey uit Tessenderlo
stak ook de handen uit naar de zorg in de eigen
regio, en geeft op zondag 7 oktober 2018 een
gelijkaardig concert.

Een ‘tournee’ met een selectie muzikanten in de
woonzorgcentra zelf lijkt ons al een mooi begin,
ook dat werken we thans uit.
‘Klassiek uit mijnen tijd - on tour’ dus!

Ook daar vielen de schepenen tijdens de
voorstelling als een blok voor dit idee. Alweer
een bewijs van een geslaagd concept!

WETENSCHAP EN MUZIEK
‘Klassiek uit mijnen tijd’ ontstond na de resultaten uit een bevraging omtrent muziek in
woonzorgcentra. Ondertussen rondde de Universiteit Antwerpen een eerste studie af omtrent muziek
en de bijhorende effecten op kwaliteit van leven. Een volledig rapport volgt nog, maar hier al wat
interessante cijfers:
- 47% van onze bewoners verkiest klassieke muziek boven de andere genres, of geeft aan dit genre te

missen in het huidige aanbod
- Zowel bewoners die meer naar muziek luisteren, als bewoners die tevreden zijn met het aangeboden genre, hebben

een hogere kwaliteit van leven. Wie inspraak heeft op het aanbod, scoort ook beter.
Hier gaan we alvast mee aan de slag!
- *Masterproef ‘Muziek en kwaliteit van leven in een WZC’, Thibauts Knuts, Professor Van Bogaert, Universiteit Antwerpen,
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