Voorstelling voor ouders en/of leraren

’Pap, doe normaal!’
Zoek je als school een bijzondere invulling van een ouderavond? Of bijv.
een leuke afsluiting van een studiedag van de leerkrachten / docenten?
Haal dan de humoristische voorstelling ‘Pap, doe normaal!’ in huis! Om een
krachtige aanzet te geven voor een nog positiever klimaat op jullie school.

Waar gaat het over?

Om het op en rond school met z’n allen positief te
doen, is nog best een uitdaging. Denk bijv. aan:
- ouders die niet altijd zo betrokken zijn maar wel
verhaal komen halen bij de leerkracht over de
uitslag van een CITO-toets - of ouders die het lastig
vinden om hun puberkind positief te begeleiden;
- leerkrachten / docenten die zich niet altijd
realiseren dat zij – onder spanning of bij irritatie of
vermoeidheid – vooral kijken naar wat er niet goed
gaat.
Een zeer actueel en urgent thema in het onderwijs!

Wat is het verhaal?

Maarten doet zijn best om het richting zijn oudste
zoon Sander wat positiever te doen. Thuis, bij de
sportclub en ook rond de school van Sander.
Want dat wordt daar van de ouders verwacht.
Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk…
En dat ziet hij bij de leerkrachten / docenten ook!
Want die zouden het volgens hem ook wel wat
positiever mogen doen.

Waar wordt het gehouden?

Wij bouwen met zwarte theaterdoeken, toneelpots en professionele geluidsversterking een ruimte in jullie
school, zoals de aula, om tot een theater! (Maar de voorstelling kan ook in een schouwburg plaatsvinden.)

Voor wie is het?

De voorstelling is voor leraren en/of ouders van leerlingen, zowel in het primair als voortgezet onderwijs.
Bij een basisschool beleven de ouders en de leerkrachten de voorstelling vaak samen
of wordt de voorstelling gespeeld voor een aantal samenwerkende scholen.
Bij een middelbare school mogen ouders eventueel hun kind meenemen, zodat zij het samen kunnen beleven!

Wat maakt ‘t onderscheidend?

- Zeer actueel en urgent thema, verwerkt in een theatervoorstelling zoals je die ook in schouwburgen ziet!
- Het toneelspel zorgt dat mensen het ‘in hun buik voelen’ in plaats van alleen ‘in hun hoofd begrijpen’.
- Bij ons geen volwassene die een kind speelt, maar echt kinderen. Dat raakt mensen!
- Wij zorgen met onze toneelspots e.d. voor een echte theatersfeer, wat het een bijzondere belevenis maakt.
- De volwassen acteur is tevens de inhoudsdeskundige en kan na afloop met het publiek in gesprek.
- De voorstellingen van dit theatergezelschap zijn al tien jaar bewezen succesvol.

Hoe lang duurt het?

De voorstelling duurt circa 75 minuten (zonder pauze).

Wat zijn de reacties?

’Heel herkenbaar!’. ‘Zo grappig!’. Bezoekers geven gemiddeld een 8.
Kijk voor referenties van scholen op onze site.

En na de voorstelling?

- Na afloop van de voorstelling kun je voor slechts vijf euro het
gelijknamige boekje kopen, met de tips uit de voorstelling.
- Na de voorstelling krijg je - als je dat wilt - een jaar lang regelmatig een
kort filmpje in de mail. Zodat je er steeds weer aan herinnerd wordt!
We spelen de voorstelling ‘los’ en een school kan het ook inzetten in het
kader van een project zoals PBS, Vreedzame School, Kanjertraining, etc.

Heb je interesse?

Neem dan contact op met Ewald van Kouwen, aanvoerder van het theatergezelschap Positief Coachen,
telefoon 06 - 122 677 24, e-mail ewald@positiefcoachen.nl.

Waar vind je meer info?

Kijk voor de trailer, foto’s, referenties, etc. op www.positiefcoachen.nl.

