MUSIK OG NATURFILM
– til positive stimulerende oplevelser
Udviklet på basis af 18 års evidens og erfaring

Bring naturen ind!
Streaming af MusiCure indhold
direkte til alle hospitaler, plejecentre,
klinikker og institutioner

LIVSBEKRÆFTENDE INSPIRATION OG NATUR IND PÅ AFDELINGER OG STUER
Beroligende musik, naturstemninger, eventyr og oplevelsesrejser - over 24 timers original
musik og naturfilm, udviklet på grundlag af mange års praktiske erfaringer og forskning
inden for sundheds- og plejesektoren.
UBEGRÆNSET STREAMING 24/7 AF ALT INDHOLD
Det samlede MusiCure program består af omhyggeligt sammensatte forløb af musik og film
målrettet til alle behandlingsformål.
TRYGHED FOR DEN DOKUMENTEREDE EFFEKT
MusiCure er igennem mange år blevet anvendt og dokumenteret som et middel mod stress,
angst og smerter på hospitaler og institutioner i mange lande. Musikken og filmene har
givet markant større patienttilfredshed - påvist gennem forskning og daglig anvendelse.

Fokus på miljø, trivsel og velvære
Den specielt komponerede musik ’MusiCure’ af komponist Niels Eje er fra starten
skabt med henblik på at modvirke stress, angst, og smerter, samt formidle inspiration,
motivation og positive oplevelser.

FORSKNING I MUSIKKENS VIRKNING
Uafhængige forskere fra flere lande har publiceret
videnskabelige artikler med studier af MusiCure’s virkning i en
række internationale medicinske tidsskrifter.
Artiklerne kan læses på:
www.MusiCure.dk - under menu: FORSKNING
NATURFILM MED MUSIK
Film med rolige livsbekræftende naturmotiver og specielt
komponeret musik, skaber positive oplevelsesrejser, som virker
både motiverende og inspirerende.
Stue,venteværelser
og opholdsrum

OPLEV MÆRKBAR ÆNDRING AF MILJØET
PÅ SYGEHUS OG PLEJECENTER
TV skærme findes overalt på sygehuse, plejecentre og private
institutioner - men i stedet for at vise non-stop stressende
nyheder, har erfaringer med MusiCure naturfilm til musik vist
mere positiv trivsel og patienttilfredshed.
DEN TIDSSVARENDE OG NEMME STREAMINGLØSNING
Slut med at skifte CD’er, DVD’er, indsætte bånd og starte MP3
osv. Streaming er nutidens løsning for implementering af
specielle musikprogrammer og afstressende naturfilm.
Det nye MusiCure streaming-tilbud henvender sig til alle
sygehuse, plejecentre og institutioner i Norden.
Siden 2015 er streaming af MusiCure musik og film blevet
introduceret på sygehuse i USA af ’Scandic Health’, som har vist
vejen for den nemmeste og hurtigste måde at få mange timers
musik og film ind på hospitalerne.
Naturfilm i opholdsrum på plejecentre - i stedet for TV-nyheder
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Præsentation af de tre MusiCure kanaler
• MusiCure specialprogrammer med musik
• Specielt producerede MusiCure Naturfilm
• Musik til indslumring og søvn med lyden af havets bølger

SPECIFIKT UDVIKLEDE MUSICURE PROGRAMMER
Beroligende og inspirerende musik

MUSICURE NATURFILM
- livsbekræftende audiovisuel stimulation

De specielt tilrettelagte MusiCure programmer er skræddersyet
til at virke både beroligende og inspirerende. Musikken består
af universelle og harmoniske ‘lydlandskaber’, som følger en
naturlig dagsrytme med afvekslende rolige “pauser”, der fokuserer på naturens lyde og vandringer i naturen.

Rene naturmotiver til MusiCure musikken

NATKANALEN
med MusiCure Musik og havets bølger

Filmene er en afstressende og beroligende billedside til
musikken, og de harmoniske naturmotiver skildrer udelukkende
stemninger og atmosfærer, som understøttet af musik er helt
uden talte ord og andre forstyrrende elementer.

Et 8 timer langt forløb med beroligende lyde af havets bølger,
som inspiration til søvn - og 2 x 15 minutters specielt redigeret
MusiCure musik til indslumring og opvågning.
Alt sammen optaget, produceret og redigeret af komponisten
Niels Eje specielt til behandlingsformål.

MusiCure naturfilm er optaget, produceret og redigeret
af Inge Mulvad Eje specielt med henblik på at virke
inspirerende og oplevelsesskabende.

Filmene kan ses igen og igen som ren afstresning og
inspiration, og de henvender sig til alle generationer.
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ABONNEMENT TIL STREAMING AF MUSICURE
Streaming af MusiCure musik og film er målrettet til alle professionelle behandlere
og afdelinger på hospitaler, klinikker, plejecentre, hospice og institutioner for børn m.v.
Et abonnement til streaming af MusiCure giver mulighed for, at mange brugere får adgang
til streamingtjenesten samtidig - modsat alle andre streamingtjenester, som kun tilbydes
enkeltpersoner og familier til privat brug.
SÅDAN FUNGERER SYSTEMET
Grafisk eksempel på den enkle løsning for streaming af musik og film til afdelinger og stuer.
MusiCure kanalerne lagres og streames fra MusiCure/Videotools centrale server og leveres
direkte til alle afdelingens TV skærme eller andre private digitale medier, som iPhone, iPad/
tablet m.v.
Institutionens IT-afdeling sørger for distribution af streaming signaler til alle skærme og
øvrige digitale medier.
Bestilling af streamingabonnement sker nemt og enkelt via MusiCure Streaming’s website.
Indholdet streames direkte til afdelingens centrale computer og distribueres internt via IPTV
netværk, med brugernavn/password til patienter og beboere.
TV Skærme
Afdelingens interne IT netværk
IPTV distribution/modtager boks

MusiCure Film og musik programmer.
Content DeliveryNetwork servere

MusiCure Streaming website.
Bestilling og betaling af
abonnement

En afdelings
PC og IP adresse

iPads og tablets

iPhones, smartphones

PERSONERNE BAG MUSICURE - INGE MULVAD EJE & NIELS EJE
Begge er professionelle musikere, uddannet på musikkonservatoriet og gennem 1980erne ansat
i de københavnske symfoniorkestre. Sammen er de også stiftere af Trio Rococo, som er kendt for
prisbelønnede CD udgivelser og koncerter i hele verden.
Inge Mulvad Eje er cellist og producer, Niels Eje er oboist og komponist, og siden 1990 valgte de,
at etablere sig som selvstændige med fokus på musik, sundhed og innovation. Gennem de sidste
15 år har de primært arbejdet med komposition og produktion af MusiCure musik og film, samt
udvikling af programmer til forskningsprojekter i både Skandinavien og USA.
Initiativet til skabelsen af MusiCure “musik som medicin” blev etableret i 1998 i samarbejde med
overlæge og professor Lars Heslet, klinikchef på Rigshospitalet i København.
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KONTAKT:
MusiCure/Gefion Records ApS
Geelsskovvej 29, 2830 Virum Tlf. 4585 4948 Mobil. 2334 2933
www.streamingmusicure.dk

