‘Tsjonge, wat was dit leuk, leerzaam en confronterend
tegelijk. Petje af om een lastig thema als seksuele diversiteit
zo herkenbaar in beeld te brengen en ons team een spiegel
voor te houden. We gaan hier zeker mee verder’ Teamleider VO
De workshop

En een prettig weekend is een interactieve workshop en heeft als onderliggend thema ‘een veilig schoolklimaat voor en door iedereen’. In deze workshop ziet en voelt
men de invloed van vooroordelen over homoseksualiteit, scheldgedrag en uitsluiting van homoseksuele personeelsleden en/of leerlingen. Een belangrijke doelstelling is het antwoord krijgen op de vraag waar de eigen school op dit moment
staat ten aanzien van het thema seksuele diversiteit en sociale veiligheid. Dit inzicht
ondersteunt de verdere ontwikkeling van het schoolbeleid.
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De workshop bestaat uit een monoloog, stellingen en een interactieve theaterscène. De scene speelt zich af tussen drie leerkrachten/docenten waarvan de nieuwe
docent/leerkracht haar collega’s de vraag stelt hoe (sociaal) veilig de school is voor
haar als lesbische vrouw.
En een prettig weekend is geïnspireerd op interviews met docenten/leerkrachten uit
het PO, VO en MBO.
Een educatieve interactieve workshop docenten en onderwijs ondersteunend
personeel, voor PO, VO en MBO.

Duur en vorm van de workshop

De workshop bestaat uit een monoloog, stellingen en een interactieve theaterscène. De totale
workshop duurt tussen de 90 en 120 minuten (afhankelijk van de wens van de school).

Interactief gedeelte

Het interactieve deel vindt direct aansluitend op de scène plaats onder begeleiding van een
publieksbegeleider. De methodiek van AanZ is gericht op verbeelding, inleving, participatie,
ontmoeting en dialoog. Samen met de het team wordt op een luchtige en positieve wijze dieper
ingegaan op het eigen beleid ten aanzien van seksuele diversiteit en sociale veiligheid.

Publieksgroep

En een prettig weekend is bedoeld voor docenten, leerkrachten en onderwijs ondersteunend
personeel. Ook is de workshop zeer geschikt voor onderwijsconferenties en overige inhoudelijke
bijeenkomsten. En een prettig weekend heeft een variant voor het PO, VO en MBO, en speelt door
het hele land. Per workshop is er ruimte voor maximaal 80 personen.

Locatie-eisen

Bij voorkeur een groot klaslokaal of dramalokaal, zonder geluidsoverlast van derden (geen
gymzaal). De speelruimte bedraagt minimaal een breedte van 6 meter en een lengte van 6 meter
(vlakke vloer voorstelling). Bij voorkeur een verhoogde publieksopstelling middels banken, stoelen
en tafels. Opdrachtgever zorgt voor een kleedkamer voor de acteurs.

Prijs

De kosten voor de workshop zijn vanaf € 1.250,- afhankelijk van de aanvraag en wensen. Dit
bedrag is excl. 6% BTW en excl. eenmalige reiskosten à € 0,40 p/km vanuit Nijmegen. AanZ is
Cultuurkaart-acceptant.

Op maat gemaakt

En een prettig weekend kan ook op maat gemaakt worden. Dit wordt bepaald door de vraag van de
school. Theater AanZ werkt samen met een trainer die een workshop van een dagdeel dan wel een
training van twee of drie dagdelen kan verzorgen over het thema seksuele diversiteit en sociale
veiligheid. Vooraf aan deze workshop/training zal En een prettig weekend gespeeld worden. Kosten
worden nader bepaald.

Contact

Meer info voor de voorstellingen van AanZ en/of boekingen
mail dan naar boekingen@theater-aanz.nl of bel 024-6635370.
Volg ons ook via facebook.com/theateraanz of bezoek onze website

