“Deze man werkt met zijn hart en heeft hart voor de mensen.”
“Op speelse wijze introduceren van muziekinstrumentjes, uitnodigen tot meezingen en zelfs meedansen…Rudolf maakte er moeiteloos een feest van met
bewoners, familieleden en personeel!”
“Zeer gericht op contact maken en afstemmen op de mensen.”
“Aan alle reakties van de bewoners, collega’s en familieleden te horen heeft
iedereen het ontzettend naar het zin gehad! ”
“De verschillen tussen somatische en psychogeriatrische ouderen vielen
tijdens dit optreden helemaal weg, iedereen zat vol aandacht naar je te
luisteren en deed mee.”
“Een enorme drang tot comuniceren, tot samen er iets leuks van maken.”
“Het was duidelijk dat jong en oud genoot.”
De citaten zijn een greep uit de vele reakties op de website.
Rudolf Goedhart werkt zelfstandig als fulltime artiest
voor allerlei leeftijden en doelgroepen.

Voor informatie en
boekingen van optredens:
Telefoon: 072 – 564 36 01
Email: rudolfgoed@kpnplanet.nl
Website: www.rudolfgoedhart.nl
Bij het optreden ontvangt u een zelfstandigheidsverklaring
en een kopie van ID-kaart. KvK: 37110419

Elk optreden is een avontuur

Interactief
met senioren
Gitaar, zang & vertellingen

Stijl en aanpak
Elk optreden ontstaat in samenspraak met het publiek.
Rudolf zet allerlei middelen in om mensen los te krijgen en erbij te betrekken:
Grappige anekdotes, muziekinstrumenten, rainsticks, speeldoosjes, hoeden,
persoonlijke aandacht, extra microfoon, etc.
Er worden boekjes met liedteksten uitgedeeld.
Er is veel gezelligheid door de afwisseling van gesprekjes, anekdotes en muziek.
Door de draadloze versterking beweegt Rudolf zich gemakkelijk tussen het
publiek. De mensen vinden het leuk om gitaarspel van dichtbij mee te maken.
Rudolf laat zich in zijn muziekkeuze leiden door de sfeer en de mensen.
Swingende muziek en meezingers begeleid op de Western-gitaar.
Melodieuze luisterliederen begeleid op de Spaanse gitaar.

Het repertoire is heel breed
Heel veel Hollands zoals: Twee motten; Sofietje; Marina; Sarie Marais, etc.
Luisterliederen zoals: Het dorp; Dochters; What a wonderful world, etc.
Evergreens zoals: Bye, bye love; Blueberry Hill; Mary Lou; Buona sera; etc.
Van Elvis Presley; Creedence tot Jan Smit; Marco Borsato; etc.
Fingerstyle gitaarmuziek (Tommy Emmanuel)

Zaaloptredens voor woonzorgcentra, verpleeghuizen, ouderenbonden,
verenigingen en feesten (tot 200 personen).
“Wat een feest! Je ziet aan de gasten dat ze erg genieten van jouw spel.
Hoe jij inspeelt op het publiek: Klasse, een aanrader voor feesten en partijen.
Iedereen was vol lof over jouw optreden.”

Huiskamerconcerten
De waarde van huiskamerconcerten wordt door steeds meer instellingen ingezien.
Ook mogelijk in combinatie met een zaaloptreden.
“Bewoners die erg in zichzelf gekeerd zijn kruipen langzaam uit hun schulp en zie je
oogcontact maken met Rudolf. Het is het totaal plaatje, het samenzijn, de persoonlijke
aandacht, het samen zingen en lachen om leuke anekdotes. Tevens heeft Rudolf
tastbaar materiaal waardoor de bewoners weer leren ontdekken en genieten van
onverwachte verrassingen.“

Kerstprogramma
Een sfeervol interactief programma van kerstliederen (met tekstboekjes), andere
muziek en kerstverhalen. Ook tijdens het kerstdiner.
“Erg goed dat hij zich tussen de gasten bewoog met zingen en gitaarspel.
Een zeer geslaagde middag met veel spontaniteit over en weer.”

