Help! Er staat een naaktfilmpje van mijn zoon op YouTube
Theatergroep PlayBack helpt ouders om sociale media een plek te geven in de opvoeding

Wat houdt jongeren online bezig? Moet je pubers op sociale media in de gaten houden of schend
je dan hun privacy? En welke afspraken zijn reëel als het gaat over computer- en telefoongebruik?
De interactieve ouderavond Log In geeft ouders inzicht in hoe ze internet en sociale media een plek
kunnen geven in de dagelijkse opvoeding.
Bas (13) speelt veel TGA op zijn computer. De beste vriend van Dave vindt het jammer dat Bas nooit
meer af wil spreken. De moeder van Bas besluit regels te gaan stellen over het game-gedrag van Bas
en hem te vragen waarom hij weinig omgaat met zijn vrienden. Bas lijkt onaanspreekbaar. Wat doe
je als ouder om Bas te helpen?
Smartphone stress
Het acteursteam van Theatergroep Playback houdt ouders op een luchtige wijze een spiegel voor aan
de hand van herkenbare en humoristische scènes aan de keukentafel. Artistiek leider Kim Zonneveld:
Door telefoon- en tabletgebruik is iedereen in huis sneller afgeleid en minder 'live' beschikbaar.
Hierdoor wordt echt contact met elkaar moeilijker. Hoe maak je samen afspraken over het
schermgebruik? En hoe bespreek je met pubers de invloed van sociale media op hun leven? Wij
helpen ouders door dit gesprek te oefenen op de vloer.”
Over PlayBack
PlayBack speelt jaarlijks 750 voorstellingen voor meer dan 45.000 jongeren, ouders en docenten.
PlayBack maakt interactief en herkenbaar theater over onderwerpen die voor jongeren belangrijk
zijn, zoals seksualiteit, alcoholgebruik, geld, vriendschap en groepsdruk. PlayBack maakt gebruik van
‘terugspeeltheater’: een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden met inbreng van het
publiek, en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind.
Bekijk ook de trailer van de PlayBack ouderavonden.
Meer informatie op www.tgplayback.nl.
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