
DE LA NOYA
 

'De la Noya' is de nieuwste hype onder
jongeren. Het is vet en het is cool. Het zorgt
ervoor dat je lef krijgt, dat je grenzen
vervagen en dat je dingen doet die je nooit
hebt durven doen. 
De 2 beste vrienden Job en Milan willen
samen met hun vriendengroep stiekem
ontdekken wat 'DLN' met je doet. Je hoort er
pas écht bij als je je aan 'DLN 'durft over te
geven. Milan nodigt iedereen uit en iedereen
mag 'DLN' gaan ervaren. Er is slechts 1 regel:
Wat er ook gebeurt of wie er ook wat
vraagt... mond dicht.

'De La Noya' gaat over
genotmiddelengebruik, groepsdruk,
groepsnorm en opkomen voor jezelf. 

Na de voorstelling gaan de acteurs met de
jongeren in gesprek over wat zij gezien
hebben. Er wordt stilgestaan bij de oorzaak,
de sociale norm en de gevolgen van
alcoholgebruik.

U krijgt binnenkort de voorstelling 'De la
Noya' te zien. Deze voorstelling staat in het
teken van alcohol preventie & voorlichting.

Jongeren komen steeds vaker in de
problemen door onverantwoord
drinkgedrag. De combinatie van   jongeren,
alcohol en groepsdruk zorgen op scholen,
feestjes en thuis voor lastige situaties.
Verslechterde schoolresultaten, risicovol
gedrag, binge drinken & comazuipen zijn
helaas nog steeds de orde van de dag.

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 'De la
Noya' meer informatie kunt vinden over dit
thema.

AANVULLENDE INFORMATIE

EDUCATIEVE VOORSTELLING
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blijf verbonden

TIPS & HULP

Bron: Trimbos.nl | Cijfers middelengebruik

OVER
GENOTMIDDELEN

GEBRUIK 
EN 

GROEPSDRUK

VOORSTELLING & NAGESPREK

31,2 %
van de 15-jarigen 

binge drinkt weleens

Zij mixen dan sterke drank met
frisdrank. Hierdoor krijgen ze met 2
glazen al snel meer dan 5 alcohol
eenheden binnen in korte tijd en

kunnen daardoor in een coma
raken.

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

