ontmoetingsmomenten
voor personen met
dementie, hun familie en
sympathisanten
van september tot december 2018

Foton: er zit muziek in!
Muziek ontspant en spreekt tot ons hart!
Elke eerste woensdag van de maand
vullen muzikanten het Fotonhuis met
wondere klanken. Bij een kopje koffie
kunt u tot rust komen, genieten van de
muziek en elkaar ontmoeten.

Programma
•
•
•
•

5 september 2018
3 oktober 2018		
7 november 2018
5 december 2018

Johan Neels brengt Brugse liederen en Franse chansons
Hilde Vandeputte nodigt ons uit om te bewegen op muziek
zie seizoensviering
Guido Coolbrandt brengt Franse chansons

Praktisch
Waar		
		
		

Fotonhuis, 		
Biskajersplein 2,
8000 Brugge

Wanneer
		
		
		
		

Onthaal en 		
koffietafel van
14 tot 14.30 uur.
Muziek van 14.30
tot 15.30 uur.

Bijdrage

2 euro

Fotonkoor
Samen zingen… Het is zo deugddoend, zo verbindend! Het Fotonkoor staat open voor mensen met
dementie en hun partner/mantelzorger. Noten kunnen lezen is niet nodig. Dirigente Elke Poppe en
de muzikale begeleiders Paul Kindt en Filip Kindt wekken de muziek en de vreugde in ieder van ons.

Praktisch
Waar
Wanneer
		
		
		
Bijdrage
Inschrijven

Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Vrijdagen 21 september, 19 oktober, 		
16 november en 21 december 2018.
Onthaal en koffietafel om 14 uur.
Samen zingen van 14.30 tot 15.30 uur.
2 euro
Enkel nodig als u voor het eerst komt.

Seizoensviering
Op het ritme van de seizoenen maken we tijd voor
een hoopvolle viering. Personen met dementie en hun
familieleden zijn van harte welkom. Voor en na de
viering is er tijd voor ontmoeting en gesprek.

Praktisch
Waar
Wanneer
		
		
		
Bijdrage

Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Woensdag 7 november en vrijdag 21 		
december 2018, van 14.30 tot 15.30 uur.
Ontmoeting vanaf 14 uur en na
de viering.
2 euro

Wandelen in Bulskampveld - Beernem
‘Move for Dementia’. Met deze slogan wil men over heel Europa mensen in beweging zetten.
Omdat bewegen goed is voor iedereen en dus ook voor mensen met dementie. Het werkt
positief op de algemene gezondheid en op het gevoel van welbevinden. Op deze Europese
bewustmakingsdag trekken we naar Bulskampveld (Beernem) voor een mooie en verbindende
wandeling.

Praktisch
Waar
		
Wanneer
		
		
		
		
Bijdrage
		
		
		
Inschrijven
		
		

Bulskampveld 9, 8730 Beernem
(parking Driekoningen)
Zondag 2 september 2018.
Onthaal vanaf 14.15 uur. We wandelen stipt
vanaf 14.30 uur. De wandeling is 2,7 km 		
lang (ongeveer 1 uur wandeltijd);
ook geschikt voor rolwagens.
5 euro, ter plaatse te betalen.
Inbegrepen: begeleiding door gids en één
consumptie in tearoom Bulskampveld na de
wandeling.
Vóór 24 augustus 2018
tel. 050 44 67 93
foton@familiezorg-wvl.be

Mozart als twintiger – Anima Eterna Brugge in het Concertgebouw
Dirigent: Jos van Immerseel - Soliste: Jane Gower (fagot)

Anima’s opname van Mozarts integrale pianoconcerti in 1990 was een mijlpaal en het begin van een mooi traject aan
de zijde van Wolfgang Amadeus. Vanavond focust Anima Eterna Brugge op vier creaties van het twintigjarige genie,
zoals zijn Symfonie nr. 29, puur theater-voor-orkest, én de verrassende Serenata notturna. Jane Gower krijgt een plek voor
het voetlicht als soliste in Mozarts enige bewaarde fagotconcerto. Speels en lyrisch, met een vleugje Figaro!

Praktisch
Waar

Concertgebouw Brugge, concertzaal

Wanneer
		

Vrijdag 19 oktober 2018 om 20 uur (voor de
liefhebbers: inleiding om 19.15 uur door Sofie Taes).

Tickets
		

In en Uit Brugge (’t Zand), tel. 070 22 12 12 (€ 0,30/min)
via website: www.concertgebouw.be

Tarieven
		
		
		
		
		

Dankzij uw aanwezigheid op dit concert, steunt 		
u Foton, expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst 		
dementie van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.
Standaardticket in drie rangen: € 23 - € 35 - € 46
Reductie -26 jaar: € 11,50 - € 17,50 - € 23
Reductie +65 jaar: € 20,70 - € 31,50 - € 41,40

Aanbevolen: Werelddag Dementie 2018 in Deinze
Werelddag Dementie Inclusief 2018 wordt georganiseerd door Alzheimer Liga Vlaanderen in
samenwerking met heel wat Oost-Vlaamse partners. Het omvat een gevarieerd programma.

Praktisch
Waar
		
Wanneer
		
		
		
Inschrijven
		

Leiespiegel,
Brielstr. 2, 9800 Deinze
Zaterdag 22 september
2018
Onthaal vanaf 9.30 uur.
Start om 10 uur.
www.alzheimerliga.be
tel. 014 43 50 60

Kopje Troost
Kopje Troost is een plek van
stilte, schoonheid en gastvrijheid.
Hier kunt u even tot rust komen,
genieten van een boek, een
ontmoeting of gewoon van een
‘kopje troost’.
Waar		
		
		
Wanneer
		
		
		

Kopje Troost, 			
Biskajersplein 2, 		
8000 Brugge
Van maandag tot
en met vrijdag
van 13.30 tot
17.30 uur.

Thuiszorgondersteuning Dementie Foton
Informatie, ondersteuning en (thuis)begeleiding rond de zorg voor personen met dementie.
Het Fotonhuis en het documentatiecentrum zijn open van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12.30 uur
en van 14 tot 17 uur.
Biskajersplein 2, 8000 Brugge
tel. 050 44 67 93 – foton@dementie.be – www.dementie.be/foton
Foton is een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, www.familiezorg-wvl.be
Maatschappelijke zetel: Biskajersplein 3, 8000 Brugge.
In samenwerking met Regionaal Dienstencentrum Zonnewende.
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