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TIPS & HULP
Wanneer de  twee beste vriendinnen, Eva en
Anouk, op de middelbare school ontdekken
dat hun interesses veranderen, is hun
vriendschap niet meer zo vanzelfsprekend.
Wanneer Eva ontdekt dat ze met grapjes en
een grote mond aandacht begint te krijgen
verandert de vriendschap. Op het moment
dat ook buitenstaanders zich er mee gaan
bemoeien loopt alles totaal uit de hand. Is dit
zoals Eva het wil?

Na de voorstelling gaan de acteurs in
gesprek met de jongeren over wat zij gezien
hebben. Over wanneer plagen pesten wordt
en welke rol omstanders kunnen hebben.
Over groepsverantwoordelijkheid en de rol
van de klas. Wat kun jij doen, ook al denk je
degene te zijn die er niks mee te maken
heeft? Er wordt stilgestaan bij de oorzaak en
gevolgen van pesten. De acteurs doorlopen
samen met de klas de weg naar
bewustwording, hulp bieden en hulp krijgen.
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U krijgt binnenkort de voorstelling
'Socialskill' te zien. Deze voorstelling staat in
het teken van pesten en er niet meer bij
horen. Offline & online.

Elk kind, elke ouder, elke leerkracht en elke
school wil dat er een positieve sfeer hangt op
school en in de klas. Iedereen wil dat
jongeren prettig met elkaar omgaan en dat
pesten geen kans krijgt. Helaas komt pesten
zowel bij jongeren als bij volwassen nog
regelmatig voor. Wij vinden het belangrijk
om hier aandacht aan te besteden. 

"EEN PESTER KAN PAS PESTEN WANNEER
HIJ EEN PODIUM HEEFT."

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 'Socialskill' meer
informatie kunt vinden over dit thema.
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