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Reuniões semanais

Cante e mexa-se…
Sentado, sem tocar!

Músicas e exercícios de mobilização, de preferência sentados para começar, estão
sendo feitos de maneira on-line.... e você gostou disso.
Então, vamos para a pista de dança !
COMPARTILHE este link com as pessoas mais velhas que estão em suas casas ou em
lares e casas de repouso.

Uma recreação de 25 minutos.
4 idiomas (francês, inglês, espanhol e português)

No celular, na tablet, computador ou, se puder, na televisão, procure o link no Youtube.

Se houver problema de conexão, poderá enviar como arquivo WeTransfer.

Sim, como já foi dito nos dois boletins anteriores, é absolutamente necessário cantar, mover- se, dançar ...
Dançar com os braços é possível ! Entre os tuaregues, no Marrocos, a tradição diz isso.
É para assistir os videos e repeti-los durante a semana.
Com toda a equipe, estamos preparando o quarto episódio.

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

Vencedores semanais

EHPAD des Sables Roses de Decize (58)
Foi na França, na Borgonha, na pequena cidade de Decize, que os primeiros
exercícios de tango para idosos ocorreram há oito anos.

O comprometimento da gerência com o projeto e a empolgação das equipes que seguiram
o treinamento em Tango Terapêutico levaram esse pequeno estabelecimento
a se tornar a locomotiva do projeto "Caravana da Memória".

Sophie Hedin, uma das primeiras estagiárias em terapia de tango; Romain Garnier, aluno de França Mourey;
David Bonnot, o animador com um grande coração, desenvolveram um coral, uma oficina de dança e – com a
ideia de Sophie - uma oficina fantástica para pessoas em cadeiras de rodas. De tirar o chapéu !

Cassis Boudier e Fábrica de Chocolate Borgonha sem hesitar recompensou os ex-alunos de Decize.

Eles disseram ...
Na França, a Agevillage recomendou as oficinas on-line em seu último boletim.

Os Chemins Buissonniers, "Club CNRS" Jeunes, Sciences et Citoyens os transmitiram ...

A associação de produtores da Borgonha Franche Comté publicou em seu site as oficinas confinadas
"Música e dança em casas de repouso"
https://www.aparr.org/agenda/ateliers-confines-musique-et-danse-pour-les-ehpad
Esta informação será retransmitida no boletim mensal do Google Docs aqui, Tribunais lá; mas também no
boletim da Aparr, reservado aos membros. Obrigado à associação por esta divulgação !

BEM E AGORA DANÇA
Isso também é o que o Journal Hebdo oferece a todos em Dijon
https://www.dijonlhebdo.fr/feuilleter-le-dernier-numero/
Se todo mundo diz isso, você tem que dançar!

Finalmente, por sugestão de Gérard Mick, neurologista e neurobiologista do CH de Voiron, propõem
essas oficinas em todos os lares de idosos em Isère.

Em San Francisco, os Voluntários da Península transmitiram a oficina em inglês aos idosos do Centro de

Dia da Casa Rosener, onde estavam indo antes do confinamento; e da mesma maneira Kathryn Roszak,
nossa coreógrafa parceira apresenta-a em casas de repouso.

Em Buenos Aires, as oficinas foram transmitidas em espanhol pela dança movimento terapeuta Clarissa
Machado e por Laura Contreras, e as oficinas também foram parar no Brasil em português.

As oficinas também chegaram a Paris, com o porta a porta de Christine Bircq Tulpin, a tangoterapeuta
das oficinas de Isatis, enfermeira que também realiza o projeto a domicilio,
fazendo cantar e se mexer aos mais velhos.

Como aqui, em Isatis, na Maison du Soleil, pouco antes do confinamento ...

E o que você vai fazer ?????
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