Praktisch
·Iedere maandag van 15:30 tot 17:00 repeteren
wij in de vestiging van DOCK in speeltuin
Wittenburg, Fortuinstraat 4, 1018 ZZ Amsterdam
Wij zoeken mensen tussen de 10 en 13 maar als je
heel graag wilt als je 9 of 14 bent dan kunnen we
altijd kijken of er een uitzondering mogelijk is
Het is echt totaal geen probleem als je niet goed
bent in theater of als je nog nooit theater hebt
gespeeld!
Deelname is helemaal gratis
·Begeleiding: het optreden en de nabespreking
worden begeleid door jongerenwerkers van DOCK

"de spelers zijn zelf ook jong en hebben
ervaring met het onderwerp. de werkvorm
sluit heel goed aan op de leefwereld van
onze leerlingen."
- zorgcoördinator VO

Contact
Meer informatie? Bezoek onze website
www.dock.nl/strijders of stuur een e-mail naar:
strijders-amsterdam@dock.nl

STRIJDERS
FORUMTHEATER VAN DOCK

Heeft u naar aanleiding van deze folder
een vraag? Neem dan contact op met
de Privacy Officer van DOCK. Kijk voor
meer informatie
op www.dock.nl/privacy.
Heeft u een klacht over de wijze waarop
met uw persoonsgegevens is
omgegaan? Bespreek uw klacht met
onze functionaris klachtbehandeling.
Kijk voor meer informatie op
www.dock.nl/klachtenprocedure.
Komt u er niet uit? Dan kunt u contact
opnemen met de landelijke Autoriteit
Persoonsgegevens via 0900-200 12 01.
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Voor spelers
We zien of ervaren allemaal regelmatig dingen die
we oneerlijk vinden, maar kunnen het niet altijd
oplossen. Ben jij iemand die graag opkomt voor
rechtvaardigheid? Doe dan mee met
'STRIJDERS'. Iedereen maakt weleens iets
oneerlijks mee. Denk bijvoorbeeld aan pesten, maar
ook aan problemen als discriminatie en armoede.
Samen kijken we wat jullie belangrijk vinden om
daar een stuk over te maken die we ook echt gaan
opvoeren!
Wij, de jongerenwerkers van DOCK, willen een
theatergroep oprichten voor iedereen die het leuk
lijkt om meer van zichzelf te leren doormiddel van
theater. Daarvoor zoeken we zo veel mogelijk
mensen tussen de 10 en 13 jaar oud die mee willen
doen! Je hoeft helemaal geen toneelervaring te
hebben of goed te zijn in toneelspelen.
Wat ga je doen
Tijdens wekelijkse repetities gaan we met de
groep aan de slag om zo realistisch mogelijke
scènes te maken. Om daarvoor te oefenen doen
we allerlei leuke opdrachten en oefeningen, een
soort toneel les waarbij je leert om nieuwe dingen
te proberen en uit je schulp te kruipen! Kinderen
krijgen hier de ruimte om helemaal zichzelf te
mogen uiten en zijn.
Het stuk wordt de basis van een gesprek met
anderen over (on)gelijkwaardigheid/oneerlijkheid.
Het is interactief, dus het aanwezige publiek
speelt een grote rol.

Voor professionals
DOCK zet Forumtheater al jaren in als middel om
taboes te doorbreken en maatschappelijke thema’ s
bespreekbaar te maken onder jongeren.
Forumtheater is een interactieve vorm van theater
die wordt ingezet om de dialoog aan te gaan met
jongeren. Na successen in Amsterdam-Noord, West
en Nieuw-West is nu ook Centrum aan de beurt!
Voorstellingen
Na de wekelijkse repetities tonen wij de scènes
aan publiek.Tijdens de voorstelling vindt er een
interactief forum plaats. Toeschouwers worden
'doeschouwers' en kunnen door in te springen in
het stuk laten zien hoe ze met de lastige situatie
om zouden gaan. Zij leren oefenen voor het echte
leven door te:
Luisteren naar de mening van iemand anders en
deze te leren respecteren
Leren her- en erkennen van situaties die
betrekking hebben op het maatschappelijke
dilemma
Ervaren dat je wel degelijk invloed kunt hebben
op de situatie van een ander
De dialoog tijdens dit forum is gericht op het
analyseren van maatschappelijke structuren om zo
de eerste stappen naar nodige verandering te
zetten.

Vragen die door de ‘joker’ (de jongerenwerker die
het gesprek leidt) worden gesteld zijn onder
andere:
Is deze scène realistisch? Zou dit echt kunnen
gebeuren?
·Waar zit de onrechtvaardigheid? Wat is hier
niet eerlijk?
·Was het herkenbaar? Heb je dit wel eens in je
omgeving meegemaakt?
·Hoe zou de hoofdrolspeler ondersteund kunnen
worden? Hoe kan je de hoofdrolspeler helpen?
Het publiek wordt dus uitgedaagd om actief mee
te denken en zij krijgen daarnaast ook de ruimte
om rollen over/in te nemen en nieuwe
mogelijkheden uit te proberen.

"het is elke keer zo mooi om te zien met wat
voor goede inzichten en oplossingen
mensen uit het publiek komen."
- speler (21)

Locatie
Als forumtheatergroep zijn wij heel mobiel en
bieden we optredens op verschillende plekken,
zoals jongerenwerklocaties van DOCK en andere
partijen, mbo- en voortgezet onderwijs scholen
(regulier- en praktijkonderwijs), locaties van
professionals uit het werkveld en andere plekken
waar jongeren samenkomen.

