
ALS DE DOOD...
 

TIENERS  

'Als de Dood...' gaat over  Yente en haar zus Mijs.
Nadat ze hun vader verliezen kiezen ze beide voor
een totaal ander leven. Daar waar Yente haar pad
naar geluk zoekt in theaterlessen, studeren en
vastigheid, zoekt haar zus Mijs dit in het reizen,
haar hart volgen en niet weten wat de toekomst
brengt. Voor Yente loopt haar pad  naar geluk
heel anders dan ze had gepland. De toekomst die
ze voor ogen heeft lijkt voor haar, stukje bij beetje
steeds meer uitzichtloos. Ze voelt zich somber en
sluit zich steeds meer af.  Wat kan haar zus voor
haar betekenen?  En op welk moment had ze dat
het beste kunnen doen?  En wat kan ze doen
wanneer ze wéét dat het niet goed gaat met haar
zusje?

Na de voorstelling gaan de acteurs met de
jongeren in gesprek over wat zij gezien hebben.
Er wordt stilgestaan bij de oorzaken en gevolgen.
En wat je voor jezelf kan doen wanneer je
telleurstelling of tegenslag in je leven tegenkomt.
Ze doorlopen samen met de klas de weg naar
herkenning & hulp bieden. 

10%
HEEFT SUïCIDALE

GEDACHTEN.

OVER 
WANNEER JE HET

(L)EVEN 
NIET MEER 
ZIET ZITTEN

AANVULLENDE INFORMATIE 

EDUCATIEVE VOORSTELLING

THEATERSMOAR.NL
blijf verbonden

TIPS & HULP

U krijgt binnenkort de voorstelling 'Als de Dood...'
te zien. Deze voorstelling staat in het teken van
suïcidepreventie en hulp bij tegenslagen.  
Er rust helaas een groot taboe op het onderwerp
zelfmoord(gedachten). Uit angst om 'aan te zetten
tot' gaan we als omstanders vaak belangrijke
vragen uit de weg. Dit heeft tot gevolg dat iemand
met zelfmoordgedachten alleen maar meer
eenzaamheid ervaart en het gevoel van 'klem'
zitten wordt vergroot. Dus het advies is; Praat
erover! Júíst als omstander.

Herkennen, in gesprek gaan, aandacht schenken
en een luisterend oor bieden is wat helpt. Maar hoe
doe je dat? Wanneer  schakel je professionele hulp
in? En wáár kun je terecht voor deze hulp?

Onderstaand ziet u een korte samenvatting van
onze voorstelling. Op de foto rechts onderin kunt u
klikken voor Tips & Hulp. U wordt dan doorgelinkt
naar onze webpagina waar u onder de knop 'Als de
Dood' meer informatie kunt vinden over dit thema. 

Op 113.nl kunt u een korte online cursus volgen om
zo meer inzicht te krijgen hoe u dit lastige gesprek
het beste kunt aanpakken. Deze cursus is gratis.
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