
KIDS NABESPREKEN 

Je hebt met de klas de voorstelling KIDS gezien, in de trailer van Toneelgroep Oostpool en Theater 

Sonnevanck. In de voorstelling komen verschillende onderwerpen voor die jullie vast willen bespreken. 

Je kunt deze discussie begeleiden door onderstaande vragen te stellen. Benadruk dat er geen foute 

antwoorden mogelijk zijn. Het doel is dat iedereen zich bewust wordt van hun gedachten, gevoelens en 

mening over de voorstelling. Niet iedereen durft altijd zijn/haar mening te geven, zeker niet als het gaat 

om persoonlijke gevoelens of gedachten. Om het antwoorden makkelijker te maken zijn de vragen 

verdeeld in drie delen: ‘verhaal’, ‘personages’ en ‘jezelf’, zo worden de vragen steeds persoonlijker.   

 

 

OVER HET VERHAAL   

• Welke situaties zijn je het meest bijgebleven? Waarom?  

• Herken je de gebeurtenissen in het stuk? Zouden deze in jouw omgeving ook kunnen voorkomen?      

• Er wordt veel uitgeprobeerd in de voorstelling, welke grenzen worden er overgegaan?   

• Raf belandt in het ziekenhuis. Hadden zijn vrienden dit kunnen voorkomen?  

• Vind je dat het de rol van de vrienden is om elkaar te beschermen? Waarom?  

• Wat vind je van de vormgeving en muziek in het stuk? En van de tekst?  

 

OVER DE PERSONAGES  

• Welke personages heb je gezien?  

• Hoe zou je de houding van de personages beschrijven? Wat vind je daarvan? 

• Waarom zouden ze zich zo gedragen?  

• Wat vind je van het taalgebruik van de jongeren in de voorstelling?  

• Waarom zouden de personages op deze manier praten denk je?  

• Wat herken je in de personages uit de voorstelling?  

• Kun je deze houding ook aannemen zonder dit taalgebruik?  

 

OVER JEZELF  

• Neem jij zelf wel eens een houding aan om je sterker of anders te voelen? Hoe dan? 

• Zou je ook je taalgebruik willen/kunnen veranderen om bij een groep te horen? Waarom wel/niet?  

• Wat zou jij zelf doen als iemand in je vriendengroep voor jouw gevoel te ver gaat?  

• Met welk personage ben jij het vaak eens? Op wie lijk je zelf?  

• Wat zou je anders doen dan diegene?  

• Welke eigenschap van een ander personage zou je graag willen hebben? 

 

 

Kijk voor meer informatie op onze websites naar de ‘achtergrondinformatie bij de voorstelling KIDS’. 


