BLAUWE PLEKKEN
Een theatervoorstelling over kindermishandeling
- voor middelbare scholen
- ook voor professionals

Wilt u het thema kindermishandeling bespreekbaar maken? Wij hebben voor u
een theatervoorstelling over dit thema. De voorstelling is een bewerking van
het boek Blauwe plekken van Anke de Vries. Het boek is in 1993 bekroond met
de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en het thema is helaas nog steeds
actueel.

Blauwe plekken is het verhaal van Judith, die door
haar moeder wordt geslagen, maar dit geheim
weet te houden, totdat…
Alle personages worden door de twee acteurs
gespeeld

Twee acteurs komen naar u toe en spelen de voorstelling voor uw leerlingen.
Voor de klas, in de klas.
De voorstelling is bedoeld voor klas 1 en 2 van middelbare scholen. De taal is
geschikt voor praktijkonderwijs én voor gymnasium. De voorstelling duurt 30
minuten, waarna er tijd is voor een nagesprek met de acteurs. Wij hebben een
lespakket ontwikkeld om het moeilijke thema goed in te leiden en goed te
verwerken. Vanzelfsprekend hebben wij actieve medewerking nodig van de
mentor van de klas.
De voorstelling is van recente datum. We gaan er twee jaar mee toeren.
Gemeente Rotterdam heeft het spits afgebeten. De gemeente heeft de
voorstelling aan diverse scholen aangeboden.

De voorstelling heeft iets bij de leerlingen opgewekt.
Sommige waren stil en enkele wilden er over praten,
dat was fijn
Carré College, Rotterdam
De voorstelling en de aangeleverde materialen sloten
prima aan bij de belevingswereld van de leerlingen.
Veel leerlingen geven aan zaken te herkennen van
leeftijdsgenoten, en een enkeling uit een nadere
kring. De leerlingen geven aan dat vooral de
voorstelling het meeste indruk maakte.
Indrukwekkend! Aanbevelenswaardig. De kinderen
weten nu bij wie ze terecht kunnen als er mogelijk
sprake is van kindermishandeling. Deze manier van
voorlichten is erg goed bevallen. De leerlingen deden
erg gemotiveerd mee.
Calvijn Vreeswijk, Rotterdam
Mijn leerlingen waren erg onder de indruk van de
voorstelling. Nogmaals onze complimenten aan de
acteurs!
Olympia College, Rotterdam

Op film
De KRO-NCRV heeft voor het tv-programma De Monitor filmopnames gemaakt.
Hieronder een impressie.
http://demonitor.ncrv.nl/kindermishandeling/toneel-voorstelling-blauweplekken-opent-gesprek-over-kindermishandeling/

Info
Blauwe plekken is een productie van Theater in Feite.
U kunt ons bellen/mailen:
Aart van den Berg, 06-20923833 | aart@theaterinfeite.nl

website: www.theaterinfeite.nl
Recente informatie: http://www.theaterinfeite.nl/theater-metinhoud/kinderrechten/blauwe-plekken/

