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OVER
DE GEVAREN VAN

SEXTING
ONDER JONGEREN

Wanneer Linde op een dag op school komt
kijkt iedereen haar gemeen aan. Er wordt
gefluisterd en af en toe hoort ze woorden als
‘hoer’ en ‘slet’. Ongemakkelijk schuift Linde
in de klas achter een tafel, haar beste
vriendin komt binnen, kijkt haar aan en voor
het eerst in 3 jaar gaat ze niet naast haar
zitten.  Linde heeft een naaktfoto naar haar
vriendje Thomas gestuurd. Was dat haar
grootste fout? Wat heeft Thomas gedaan
met deze foto? En waarom lijkt iedereen de
foto nu te kennen?

Naar aanleiding van 3 verschillende scènes
gaan de acteurs met de jongeren in gesprek
over wat zij gezien hebben. Er wordt
stilgestaan bij seksuele ontwikkeling,
wetgeving en groepsverantwoordelijkheid.
Samen met de klas  doorlopen ze de weg
naar hulp bieden, hulp krijgen en hoe je
sexting zo veilig mogelijk kunt houden.

VOORSTELLING & NAGESPREK

U krijgt binnenkort de voorstellingsles
'Sex(y)thing!' te zien. Deze voorstellingsles
staat in het teken van sexting onder jongeren
en de gevaren daarvan.

Het sociale leven van jongeren speelt zich
voor een groot deel online af. Door
videobellen, appen, online games en sociale
media onderhouden ze hun contacten. De
seksuele ontwikkeling verschuift hierdoor ook
gedeeltelijk van offline naar online.  Het
sturen van een naaktfoto of video kán hierbij
horen. Jongeren zijn zich er niet altijd bewust
van wáár dit materiaal (of een kopie daarvan)
allemaal terecht kan komen en wat daarvan
de gevolgen kúnnen zijn.

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 'Sex(y(thing!' meer
informatie kunt vinden over dit thema.

https://www.theatersmoar.nl/tips-of-hulp
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https://www.facebook.com/TheaterSmoar/
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