HEADSPACE

Soms trek ik me terug
Dan sluit ik alle raampjes in mijn brein
Eén voor één trek ik ze dicht,
totdat er alleen nog door de kiertjes
kleine straaltjes licht naar binnen
kunnen.
De mentale gezondheid van jongeren staat
onder druk. De wereld raast maar door en zij
staan daar midden in. Ze ervaren veel stress en
weten niet wat ze ermee moeten doen. Wat is
de oorzaak? Is het de impact van Corona? Is het
de klimaatcrisis? Is het de online-wereld waar
je altijd perfect en interessant moet zijn? Of een
giftige cocktail van dat allemaal?
Belangrijker nog dan de oorzaak is: hoe ga je
hiermee om? Hoe zorg je voor de ruimte in je
eigen hoofd?
Daarover gaat HEADSPACE. Een voorstelling
en workshop in één. Door ervaringen te delen
en direct in gesprek te gaan, breken we onze
HEADSPACE open.

Wij bieden
Een workshop en voorstelling in één, die

-

speelt in een klaslokaal
voor maximaal 15 leerlingen*
60 minuten duurt
flexibel meebeweegt met de actuele Coronaregels
geboekt kan worden van nov 2022 t/m april
2023

* In deze kleine groepen bereiken we het meeste
resultaat en zijn we van de grootste waarde voor uw
leerlingen.

Kostenindicatie
€325,- per twee voorstellingen (minimale afname),
exclusief reiskosten.

Voor wie
- VO vanaf 14 jaar
- MBO-studenten

Wie wij zijn
DEGASTEN is een jongerentheatergezelschap uit
Amsterdam. DEGASTEN maakt theater met jongeren
tussen de 12 en 25 jaar voor zowel in het theater als
voor op school. Actuele thema’s worden samen met de
spelers omgezet naar een theatrale vertaling. DEGASTEN
onderzoekt voortdurend de zeggingskracht van theater in
deze tijd en schuwt de confrontatie niet.
Wil je meer weten? Klik hier beneden voor een trailer van:

Interesse?
STuur een mail naar
info@theaterdegasten.nl
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