De Mondial Movers Foundation heeft als missie om eenzaamheid te bestrijden. Dit doen wij door belangeloos
een activiteit te organiseren in samenwerking met theatermaker Henk Vlot. Met zijn jarenlange ervaring
ontwikkelde hij de gepersonaliseerde voorstelling ZEEM, afgestemd op de doelgroep van de zorginstelling.

Interactieve raamvoorstelling ZEEM
Mag ik je attenderen op ZEEM?
Een raamvoorstelling van rond de 45 minuten
per woongroep.
Je ramen worden er niet echt schoner van…
Maar lol en betovering roept het wel op!
Even uit de dagelijkse sleur van de huiskamer.
Veelgehoorde opmerkingen zijn:
Wie is daar nu weer?
Nee dat moet je zo doen!
Wat een lieverd hè?
Tobi (miMakker) komt in de tuin van de woongroep de ramen lappen.
Dit gaat niet per se gemakkelijk. Maar met het nodige commentaar van
de bewoners komt hij een heel eind.
En op schone ramen kun je van alles.
Let maar eens op!
En dan moet alles weer opgeruimd worden, het lijkt wel een verhuizing.
Tobi beweegt helemaal mee met de bewoners van de woongroep.
Waar het bij de ene groep een waar waterspektakel wordt, is het
bij de andere groep juist rustig en ingetogen.

Bekijk een filmpje
van de voorstelling!

* De voorstelling kan meerdere keren op één dag gespeeld worden.

www.mondialmoversfoundation.nl
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