Eigen schuld
Als je te weinig geld hebt in Nederland, dan is dat vast je eigen schuld. Dan ben je
hoogstwaarschijnlijk lui, dom of allebei. Zo is het gewoon. Toch?

Voorstelling
“Hoe doe je met €20 boodschappen
voor een week? Verzamel alle
reclameboekjes. Maak een overzicht van
de maaltijden voor de hele week. Pin
vooraf, zodat je binnen je budget blijft. Ga
naar de winkel en neem een
rekenmachine mee. Wees niet bang om
een uur in de supermarkt te staan.”
In Eigen Schuld voel je 50 minuten lang
hoe het is als je voortdurend te weinig
geld hebt. Minder uitzonderlijk dan je
denkt: 10 procent van de Nederlandse
jongeren leeft in armoede. In grote
steden zelfs nog meer. De teksten zijn
geschreven door jonge ervaringsdeskundigen en passen bij het jonge
publiek. Ze worden gespeeld door
Theatergroep Tijdelijke Samenscholing,
gewoon in het klaslokaal. Voor de
voorstelling kreeg Studio 52nd De
Gouden Caleidoscoop van NoordHolland van het Fonds voor
Cultuurparticipatie.
Educatietraject
Bij de voorstelling hoort een les
voorafgaand aan de voorstelling en
achteraf een actieve workshop van 1
lesuur. Tijdens die workshop worden de
stigmatiserende en sociaal isolerende
aspecten van armoede besproken.
Een voorstelling op uw school?
Neem contact op met
educatie@studio52nd.nl.
“Alle leerlingen keken vol aandacht, met
open mond. Bijzonder om te zien hoe
leerlingen zich openstellen naar
aanleiding van de problematiek.”
Jasper, VMBO-docent

De voorstelling toert langs scholen, debatcentra,
banken, gemeenten en kantoren door heel
Nederland. Dit zijn voornamelijk besloten
voorstellingen. Mocht u willen komen kijken, of een
voorstelling willen boeken, neem dan contact op
met educatie@studio52nd.nl

Eigen Schuld is een voorstelling van Studio 52nd,
Ouder- en Kindteams Amsterdam en Tijdelijke
Samenscholing.
Met medewerking van: AMVJ Fonds, Bank Giro
loterij fonds, Fonds 21, Gemeente Amsterdam,
Rabobank Amsterdam, Stichting het R.C.
Maagdenhuis, Stichting Weeshuis der
Doopsgezinden, Triodos Foundation en het VSB
Fonds

Praktische informatie
Wat

Jongerenvoorstelling met educatiepakket bestaande uit o.a. een
aansluitende verdiepende workshop
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Eigen Schuld

Theatergroep

Tijdelijke Samenscholing en Studio 52nd

Doelgroep

Leerlingen van het praktijkonderwijs tot en met VWO / MBO (14+)

Voorstellingsduur

50 minuten

Speelperiode

17 september tot en met eind december 2018

Voorstelling op school

In het klaslokaal

Praktische informatie
Educatietraject

De voorbewerkingsles kan door een docent van de school in een
lesuur in de klas worden gegeven m.b.v. educatielink (verderop in dit
schema)
De workshop achteraf wordt direct na de voorstelling gegeven door
een docent van Studio 52nd in de klas en duurt een lesuur.

Kan worden geboekt in het
kader van:

Burgerschap, Maatschappijleer, CKV.

Educatie vooraf:

De lesbrief:
https://drive.google.com/file/d/12hXxhjrua5wjyvPcpTk-x20qlp5PpjI/view
Het bijbehorende filmpje:
https://drive.google.com/file/d/1Sywu4DCZjd9RE14wIztacif5ydyE2Jp
1/view?ts=5a9d7e2d

Prijs

€ 225,- per klas inclusief educatietraject
€ 600,- bij drie voorstellingen op één dag inclusief educatietraject

CJP Acceptant?

Ja, er kan met een CJP-Voucher betaald worden (+5% CJP kosten)

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=9ZQAmFhy-no

Interesse of vragen?

Mail naar educatie@studio52nd.nl

