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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
- Het aantal toeschouwers dient te worden beperkt tot 200 leerlingen.

Thema: Idealisme

Leeftijd: Laatste jaars en/of
              Leerkrachten

Duur: Korte vertelling 50 min.
  Theaterversie 100 min.

Prijs: 50 min.  450
         100 min. 750

Regie: Myriam Bastiaens

Acteurs: Freddy Suy
                       

Het verhaal:

Technische fiche:

- Leeg podium of verhoogd speelvlak van min. 6m x 4m met neutrale achtergrond.
- Zaal verduisterbaar.
- Stopcontacten bij speelvlak.
- Verwarmde kleedruimte in nabijheid speelvlak.  Vrije parkeerplaats nabij het podium

De Leraar

- Van Jean-Pierre Dopagne 

Een leraar Frans haalt een machinegeweer uit zijn boekentas en richt een bloedbad aan onder zijn leerlingen. De man komt in de 
gevangenis terecht. Hij gedraagt zich zo voorbeeldig -eindelijk vakantie!- dat men niet goed weet wat men met hem moet. 
Uiteindelijk krijgt zijn straf een andere vorm. Van nu af zal hij elke avond opnieuw zijn misdaad en wat hem daartoe gebracht heeft 
opnieuw beleven, met name in het theater. Daar is hij het monster dat iedereen wil zien en tegelijk de acteur van zijn eigen 
levensverhaal. De leraar is een boeiend en herkenbaar verhaal van idealisme dat langzaam wordt aangevreten door apathie, geweld, 
demotivatie en burn-out. 

Dat deze begrippen in het onderwijs niet onbekend zijn, hoeft geen betoog. Freddy Suy, met meer dan veertig jaar ervaring in o.m. 
beroepsscholen en in het theater op de teller, brengt deze monoloog en biedt de mogelijkheid tot een nabespreking met het personeel 
van uw school. Een ideale instap voor reflectie, bijvoorbeeld tijdens een pedagogische studiedag. 

Wij bieden deze voorstelling aan als (verkorte) vertelling van ongeveer een lesuur en in een volledige 
theaterversie van zo n twee lesuren. 

De leraar of een schaduw op het bord 


