Alsjeblieft!

Soundscapes voor de zorg:
Zet de soundscape Natuurgeluiden aan. Sluit uw ogen en laat u mee nemen naar buiten.
U loopt door een bos en hoort een rustgevend natuurgeruis. Dat is de kracht van een
soundscape oftewel een geluidlandschap. Ze zorgen ervoor dat achtergrondgeluiden
een bepaalde sfeer creëren in een ruimte. Ondertussen worden onprettige geluiden
gemaskeerd. Zo hoor je in een restaurant bijvoorbeeld geen schoonmaak- of
keukengeluiden, maar geniet u van gezellig rustgevende natuurgeluiden of gezellig
geroezemoes om lekker bij te kletsen.
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Natuurgeluiden

Natuurgeluiden die een positief bewezen
effect op ons hebben. Ze werken kalmerend
en zijn niet zwaar voor het oor van de luisteraar.
Verbloemt ook (sommige negatieve) geluiden om
ons heen.
Wanneer: elk moment van de dag
Waar: gemeenschappelijke ruimtes, laag volume, achtergrond

Sociale Geluiden

Het gevoel van een gezellige ruimte met mensen om je heen.
Een beetje reuring. Geluid dat een eenzaam gevoel kan
verminderen en sociale interactie bevorderd. Verbloemt
ook (sommige negatieve) geluiden om ons heen.
Wanneer: ieder moment van de dag
Waar: gemeenschappelijke ruimtes,
laag volume, achtergrond

Weyond, MassiveMusic en Gideon’s B geven deze toolkit aan alle medewerkers in
de zorg. Op www.gideonsb.nl/muziek-in-de-zorg worden dit jaar regelmatig nieuwe
muzieklijsten en soundscapes geplaatst. Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor
de nieuwsbrief op de website.

Muziek-in-de-zorg

We weten
dat muziek
en geluid veel
kan doen voor de
gezondheid en het
emotionele welzijn van
mensen. Deze toolkit
helpt jou om muziek en
geluid in te zetten in jouw
omgeving. Veel plezier!
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Muziek voor de zorg:

Klassiek

Deze afspeellijsten met muziek kunnen de volgende effecten bereiken bij luisteraars.
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Klassieke nummers die meeslepend zijn.
Grootser in orkestratie, heftige melodieën met
duidelijke pieken en dalen in het verhaal.
Wanneer: energieke momenten van de dag
Waar: gemeenschappelijke ruimtes

Vintage Christmas

Meezingers

Kerstmuziek uit de jaren 40-50. Nummers van vroeger die
zeer zeker de juiste sfeer zullen oproepen tijdens kerst.
Muziek die niet alleen bij het feest past, maar ook
herinneringen zal oproepen.

Bekende Nederlandstalige hits van vroeger!
Populaire muziek, hoog in energie, die veel in de kroegen
en sociale gelegenheden gespeeld werd.
Wanneer: groepsactiviteiten, middag en avond
Waar: gemeenschappelijke ruimtes

Wanneer: de hele dag, kerstactiviteiten
Waar: gemeenschappelijke ruimtes,
achtergrond

Populair Rustig

Dansfeestje

Wanneer: elk moment van de dag
Waar: gemeenschappelijke ruimtes, individueel, achtergrond

Wanneer: middag en avond, zeer hoog in energie
dus beter geschikt voor een kortere periode.
Waar: gemeenschappelijke ruimtes

Muziek die de hitlijsten bestormde tussen
1955 en 1975 en zeker herinnering zullen
oproepen. Positieve nummers in een lager tempo:
ballades en volksnummers. Muziek gericht op het
individu, om in gedachten te verdwalen.

Muziek die in de bar of dancing werden
gespeeld Nummers met een zeer hoge energie
en hoog tempo om op mee te dansen, te
trommelen of te schommelen.

Populair Vrolijk

Afrika

Muziek waarop feest werd gevierd en gedanst en feest
gevierd werd. Nummers met een hoger tempo,
meeslepende melodieën en emotioneel geladen teksten.

Nummers die populair waren op de Afrikaanse radio
tussen 1960 en 1980. Zowel instrumentale nummers als
meezingers. Geschikt voor mensen die zijn opgegroeid
in Afrika of om een positieve sfeer te creëren.

Wanneer: na het eten, tijdens de middag activiteit
Waar: gemeenschappelijke ruimtes

Klassiek Rustig

Klassieke muziek is in meeste gevallen van
positieve invloed is op de gemoedstoestand.
Muziek geselecteerd om rust te creëren. Van alle
tijden en nooit te somber.
Wanneer: elk moment van de dag, achtergrond
Waar: algemene ruimtes, individu, achtergrond

Wanneer: elk moment van de dag, achtergrond
Waar: individueel,
gemeenschappelijke ruimtes

Crooners jaren 50

Engelstalige meezingers waar de echte
mannelijke muzikale verhalenverteller
centraal staat: ‘de Crooner’. Creëert een
romantische sfeer met heimwee naar
smokings en martini’s.
Wanneer: avond
Waar: gemeenschappelijke ruimtes, achtergrond
Geen Spotify? Ga naar www.gideonsb.nl/muziek-in-de-zorg en krijg toegang tot de YouTube afspeellijst.

