12+
THEATERVOORSTELLING
OVER (CYBER)PESTEN

#ONDERHUIDS

Charlie staat op het dak van de school. Het is hoog, heel hoog. De leerlingen op
het schoolplein lijken wel mieren. Ze zien haar niet. Nog een klein stapje, dan
houdt het pesten op. Heeft ze eindelijk rust. Eén klein stapje maar. “Spring voor
een trein slet!” Nee, áls ze springt, dan springt ze van het dak van de school!
Verandert ze het plein in een crime-scène. Dan moeten ze op zoek naar sporen,
naar het verhaal. Haar verhaal.
In de theatervoorstelling #onderhuids probeert Charlie te achterhalen waarom
ze gepest wordt. Hoe is het begonnen? Waarom overkomt haar dit? Had ze het
kunnen voorkomen? Had iemand kunnen ingrijpen? Wie dan, en hoe? Uiteindelijk
komt de hulp uit onverwachte hoek.
#onderhuids is confronterend, aangrijpend en een fikse aanzet voor het
oplossen én voorkomen van pestsituaties op school. Bij de voorstelling leveren
we lesmateriaal waarmee docenten de voorstelling kunnen voorbereiden en
nabespreken.

Korting

Bekijk de trailer

12-21 jaar
maximaal 100 leerlingen
50 minuten
aula/gymzaal/theaterzaal
minimaal 6m breed, 5m diep, 3m hoog (van vloer tot plafond)
verduistering en krachtstroom gewenst
€ 1.100 voor 1 voorstelling;
€ 1.850 voor 2 voorstellingen (op dezelfde dag en locatie)
Prijzen zijn inclusief reiskosten en lesmateriaal, exclusief
6%
9 btw en eventuele zaalhuur/overnachtingskosten.
Betaling via de CJP-cultuurkaart is mogelijk.
Wanneer u #onderhuids combineert met de theatrale 		
workshop Wat doe jij? ontvangt u een korting van 25% op de
prijs van #onderhuids.
www.desteeg.info
“Ik vond het mooi hoe het verhaal opgebouwd werd. Van
tevoren was ik bang dat er een ‘geheven vingertje’ zou zijn,
hetgeen niet het geval was. De toeschouwer mocht zelf
zijn of haar conclusies trekken. Ik was echt geraakt door de
dilemma’s die getoond werden.”
(Docent, Noorderpoort)
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