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Contact:

* Uitleg prijs:
- De prijzen zijn incl. de verplaatsingskosten (waar ook in Vlaanderen).
- De prijzen zijn excl. btw 6% en excl. Sabam.
- Tweede voorstelling zelfde dag-zelfde plaats : € 50 extra korting
- Werkboekje inbegrepen

Thema: Pesten

Leeftijd: 10-14 jaar

Duur: 60 min.

*Prijs: € 750

Auteur: Guy Didelez
    
Acteurs: Stefanie Moens
              Veerle Luts

      Thomas De Wit
             

Technische fiche:
-  Zaal verduisterbaar. 
- Vrije parkeerplaats dicht bij podium.
- Leeg podium of verhoogd speelvlak van min. 6m x 4m met neutrale achtergrond.
- Stopcontact bij speelvlak.
- Verwarmde kleedkamer nabij podium
- Algemene belichting op speelvlak.

HET PEST ACTIEPLAN

Emma is op alle gebied een haantje de voorste, zowel in de klas als op de speelplaats. Met haar grote 
mond en haar verleidelijke glimlach zet ze haar klasgenoten op haar hand en palmt ze de leraars in.
Groot is haar woede als het Turkse meisje Oslem haar met haar opstellen de loef afsteekt. Emma is 
ontzettend vernederd en bedenkt de gemeenste middelen om Oslem te pesten. Alleen Tim, die een jaartje 
ouder is en vaak moeite heeft om Emma’s vlugge geest te volgen, neemt het – tegen de zin van zijn 
racistische vader – voor Oslem op. De bom barst als Emma het dagboek van Oslem uit Tim’s boekentas 
steelt en daarin leest dat Oslem elke avond ‘in mama’s buik kruipt’. Wat zou ze daar in ’s hemelsnaam 
mee kunnen bedoelen? ‘HET PEST ACTIE PLAN’ heeft ook een vormend karakter. De voorstelling sluit 
perfect aan bij het pestprobleem dat in vele scholen jammer genoeg nog altijd aan de orde is.
Ook een gesprek met auteur Guy Didelez kan aangevraagd worden (tel/fax : 03/647.02.06)

Het verhaal:


