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Reuniões semanais

De Buenos Aires
Tango para cantar e mover-se

Lançado na semana passada, o primeiro workshop foi retomado em 30 lares de
idosos e em 3 países.
De maneira on-line, alcançou 50.000 pessoas e 3.000 assistiram ao video. Estamos no
caminho certo! O segundo episódio começa na Argentina com os exercícios da Clarissa ...
COMPARTILHA este link com as pessoas mais velhas que estão em lares de idosos ou
em suas casas.
Um recreio de 25 minutos.

No seu celular, na tablet, computador ou se você tiver a possibilidade numa
smartTV, procure o link no YouTube.

Se você tiver problemas de conexão, poderá enviar como arquivo por WeTransfer.
Foi feito para cantar, movimentar-se, dançar... É para ver e repetir durante a semana.
Com toda a equipe, estamos preparando o terceiro episódio.

Para saber o que você acha dessa maneira de se comunicar, abrimos esta caixa
de correio... Haverá um prêmio para o mais belo testemunho.

Vencedores semanais

A Maison du Soleil (Isatis) em Aubervilliers
Pela felicidad de compartir notas y movimientos
Esta semana foram Luce (diretor deste estabelecimento) e Margaux (psicoterapeuta)
que realizaram 4 oficinas na sala e tiveram muito sucesso.
Bravo para Jérémy e Arnaud, bem como para o Sr. Nadaud, cego, que através da
estimulação da música, fez os exercícios que Margaux descreveu.

Dois patrocinadores apóiam o projeto.
O Cassis Boudier e a Chocolaterie de Bourgogne multiplicam as remessas para os
mais belos testemunhos.

Eles disseram ...

Siga São Francisco
Simone Lewis, 92

Membro da Peninsula Volunteers, a associação que patrocina nosso projeto de
forma voluntária, Simone Lewis participava semanalmente das oficinas de tango
com os idosos de Rosener House Day.

Nesse momento de confinamento, ela é o nosso elo com os idosos, pois compartilha
diariamente as notícias do projeto nas redes sociais. Do coração do Vale do Silício
Simone compartilha suas lembranças...

"Lembro-me do mês de setembro… a Clarissa pôs um tango, mas o Larry nunca queria

dançar nas oficinas. Na minha última oficina como voluntaria, tive a grande surpresa e
alegria de ver Larry participar. Vou tentar descobrir se ele continua dançando agora na
sala da sua casa com os videos de tango. "

A história continua com Simone e toda a equipe da Rosener House Day...
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