MEMENTO
Een muzikale reis
voor mensen met
jongdementie samen
met hun omgeving.
Samen genieten,
samen muziek maken,
samen creëren,
ontmoeten,
jezelf mogen zijn.
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MEMENTO
Memento is een muzikale reis voor mensen met jongdementie samen
met een of twee personen uit hun omgeving.
We denken na en praten over de vier symbolische woorden uit een
muzikaal werk van Händel (componist):
schoonheid - tijd en plezier - ontgoocheling.
Dit doen we op een heel eigen, creatieve manier.
Tijdens verschillende workshops maken jullie muziek, zingen en
schilderen jullie samen met kunstenaars. En dit op jouw eigen wijze en
met jouw eigen stijl. Ervaring met muziek, noten lezen of schilderen is
geen voorwaarde.
Een componist schrijft een nieuw lied met alles wat in de workshops tot
uiting komt.
Dit lied zullen we samen oefenen en later met een bestaand koor zingen
tijdens het toonmoment in maart 2022 in Concertgebouw Brugge.
Een dementieconsulente van Foton zal dit in goede banen leiden.

MIS DEZE UNIEKE ERVARING NIET!
Memento is een project in samenwerking met Concertgebouw Brugge,
Musica, Impulscentrum voor Muziek en Foton, expertisecentrum en
thuisbegeleidingsdienst dementie

Voor wie
• Je bent een persoon
met jongdementie.
• Je kan 2 mensen uit een andere generatie
(je kind, kleinkind, petekind, ouder,...)
warm maken om samen deel te nemen.
Eén daarvan mag ook je
vertrouwenspersoon of buddy zijn.
• Je kan rekenen op de ondersteuning van
Fotonvrijwilligers tijdens de workshops.
• Je bent beschikbaar op volgende momenten:
18 en 25 oktober, 8 en 15 november 2021 van
18.00 tot 20.00 uur.
We ontmoeten je telkens graag met een
drankje in Concertgebouw Brugge.
Koorrepetities januari: data nog te bepalen.
Toonmoment: eind maart 2022.
Inschrijven bij: loes@musica.be

