
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muziek in de huiskamer & muziek en dementie 

 

Muziek is voor veel mensen een waardevolle en onmisbare activiteit, als 

ontspanning of als prikkeling. Samen zingen bevordert niet alleen het sociale 

contact tussen mensen maar is daarbij ook nog eens gezond. Regelmatig 

zorgt Annemiek voor muziek in de huiskamer van verschillende zorgcentra in 

de regio Zuid Limburg. In kleine kring zingt zij vele bekende liedjes en speelt 

daarbij gitaar. Haar muziek is niet alleen om rustig naar te luisteren maar 

nodigt vooral ook uit om samen te zingen. 

Muziek in de huiskamer is bedoeld voor een kleine groep cliënten in de rustige 

en huiselijke sfeer van de huiskamer in het zorgcentrum. Ervaring leert dat muziek in de 

huiskamer voor clienten met dementie rustiger en vooral doeltreffender is in een kleine groep 

tot plm.10 cliënten. Het onderling contact is dan intenser en daarmee ook de prikkeling en de 

beleving. Voor een kleine groep is de gage dan ook een aangepast bedrag. Het is ook fijn als 

er ruimte is voor muziek aan het bed. 

 

Muziek aan het bed is bedoeld voor cliënten die minder mobiel zijn en veel tijd in bed 

moeten verbrengen. Of voor de mensen die zich in een groep onrustig voelen. Annemiek 

brengt dan een ‘muzikaal bezoekje’ aan het bed of op de kamer. 'Een op een' of samen met 

familie of vrienden. 

  

Muziek cadeau geven kan ook. Voor familieleden of vrienden is het mogelijk om 

Annemiek als ‘muzikaal cadeau’ uit te nodigen in de huiskamer of aan het bed om een 

feestelijke dag een speciaal tintje te geven. 

  

Een solo-optreden bij een speciale gelegenheid bv. in het restaurant bij een diner of 

een familie- of thema-feest, kan altijd in overleg naar wens worden ingedeeld. 

 

Spaans thema met Flamencosa. Een spaanse themadag wordt een echte 

kleurrijke fiësta met flamenco-danseres  Monique Peelen en gitariste en zangeres  Annemiek 

Kusters. (event. percussie door Juan Gallardo) 

Met kleurrijke flamenco-kleding worden flamenco dansen afgewisseld met pittige en ook 

rustige nummers. Een optreden wordt in overleg naar wens ingedeeld. Eventueel vertelt 

Annemiek iets over de teksten van de spaanse liederen of gezongen gedichten. Ook is het 

mogelijk dat er uitleg wordt gegeven over de achtergronden van de flamencomuziek.  

 

Contact Annemiek Kusters  
telefoon 06 10527145 of 06 83151304 

 

email: annemiekkusters@hotmail.com - website: flamencosa.webs.com 

Annemiek Kusters - zang en gitaar - 


