
Een muzikale, bonte stoet, die fijn is om naar te kijken en luisteren
Maar die vooral ook uitnodigt tot meespelen en meebewegen

Voor de hele zorginstelling!

We stemmen af op iedere doelgroep met een speciale versie van de Stoet
De Bonte Stoet, de Stille Stoet of een Bakkie Troost

De Bonte Stoet voor etages met zelfstandig 
wonenden, in huiskamers (zorgafdelingen/
dagopvang) of in de hal.

Zoals de naam al verklapt is de Bonte Stoet 
een ‘visueel feestje’ met vrolijke kleuren. Live 
muzikanten, gehuld in kostuums met veren 
en pluimen, trekken spelend over de gangen 
en afdelingen van de zorginstelling met in 
hun kielzog een groep kleurrijke spelers van 
alle leeftijden. Deze jonge en oudere spelers 
dansen samen achter de muzikanten aan met 
verrassende 1,5-meter-materialen, waarmee ze 
op uitnodigende wijze de aandacht trekken 
van de bewoners. Zo verleiden ze hen om mee 
te bewegen (naar hun eigen mogelijkheden), 
waardoor er speelse en warme contacten 
ontstaan. 

Als de stoet verder trekt, rolt een karretje 
met koffie, thee en koekjes de gang in voor 
de ‘afterparty’. Hiermee creëren we ruimte 
voor de bewoners om hun reacties met ons 
te delen. Dit stimuleert ook het contact 
tussen de bewoners, waardoor een gevoel van 
eenzaamheid kan worden doorbroken.

De Stille Stoet voor gesloten afdelingen.

Op gesloten afdelingen spelen we ‘de Stille 
Stoet’. Dit is een zachtere variant van de Bonte 
Stoet, met wat rustigere muziek en beweging, 
waarin we vanuit onze eerdere ervaring met 
deze doelgroep op een liefdevolle, speelse 
manier contact leggen met de bewoners met 
verder gevorderde dementie. Zo kunnen ook 
zij aan het bezoek van De Stoet een warme en 
vrolijke ervaring beleven.

De Stoet van KRACHTVOER 
Theater komt naar alle 

zorginstellingen in Eindhoven!



Bakkies Troost in een appartement, op een 
kamer 

Het kan zijn dat bewoners deze speelse vorm 
van ontmoeten niet meteen aandurven, of dat 
ze het wel willen maar dat het fysiek voor hen 
niet mogelijk is om hieraan deel te nemen. 
Voor deze bewoners organiseren we een wat 
rustigere variant van de Stoet; een ‘Bakkie 
Troost’. Dit is een muzikale performance, 
waarin één muzikant en één speler de 
bewoner exclusief in het appartement/kamer 
komen opzoeken met een kleurrijk kopje 
koffie, mooie muziek en prachtige teksten.  
Tijdens dit muzikale bezoekje drinken we 
samen het Bakkie Troost en bespreken wat 
deze bewoner troost brengt in het leven. 
Dit warme privé-concertje sluiten we af 
door samen (met de armen) te dansen op 
de muziek met onze kleurrijke 1,5-meter-
materialen. We laten een mooie kaart (met 
gedicht) én het bijpassende kopje achter als 
herinnering.

Methodische overdracht
Voorafgaand aan onze komst dragen we 
onze methode van improviseren op 1,5 
meter over op het (zorg)personeel, de 
familie/mantelzorgers en vrijwilligers, door 
middel van een inspiratie-video met speelse 
voorbeelden en heldere instructies. We laten 
in elke instelling een ‘pretpakket’ achter met 
de muziek en kleurrijke materialen, waarmee 
jullie zelf op een speelse manier in contact 
kunnen komen met de bewoners. Zo kunnen 
jullie samen muzikaal blijven improviseren, 
ook nadat wij weer vertrokken zijn.
Op aanvraag verzorgen we een 
(laagdrempelige) workshop 
bewegingsimprovisatie op jullie locatie. 
Daarin dragen we op een vrolijke, ontspannen 

wijze onze methode van improviserend 
contact maken aan jullie over. Een activiteit 
die ontspant, inspireert en tevens heel fijn is 
voor de team-building!

Handig om te weten
We bezoeken de zorginstelling drie weken op 
rij met de Stoet, waardoor we zoveel mogelijk 
bewoners met ons project kunnen bereiken. 
Deze stoet duurt per bezoek ongeveer drie 
kwartier/een uur en zal per keer naar jullie 
wens op een andere etage/gang of afdeling 
uitgevoerd worden. 

Het is mogelijk om met alle variaties van De 
Stoet tegelijk bij u op bezoek te komen. De 
verschillende varianten van de Stoet zijn ook 
apart te boeken, afhankelijk van de doelgroep 
en/of afdeling. Hetzelfde geldt voor de 
workshop voor het personeel, de vrijwilligers 
en familie/mantelzorgers. Per locatie worden 
de mogelijkheden afgestemd op de op dat 
moment geldende Coronaregels. 

De kosten van dit project zijn afhankelijk 
van de wensen en afspraken, maar starten 
va. €200,- per bezoek. Bij het boeken van 
meerdere onderdelen van de Stoet, worden de 
prijzen per onderdeel automatisch goedkoper. 

Voor meer informatie over prijzen en/
of inhoud, neem je contact op met Peter 
Roosen van KRACHTVOER Theater via peter@
krachtvoertheater.nl of bel met 06 2539 8085.


