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inspiratiefiche 
— theatervoorstelling 'gesmoor'

In deze voorstelling volgen we Tom, 15, geliefd door vrienden en familie, succesvol op school en
populair bij de meisjes. Alleen… Tom rookt. Althans zijn alter ego. 

Door de bijzonder vernuftige structuur van de voorstelling leren we twee Tommen kennen. 
Waar beide versies starten bij één persoon, groeien deze steeds verder uit elkaar door toedoen van 
de sigaret. Zo krijgen de jongeren heel duidelijk te zien wat het effect van roken kan zijn op lichaam, 
sociale relaties en gezondheid. Welke Tom verkiezen ze? 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde i.s.m. De Sleutel voor deze voorstelling een lessen-
pakket gericht op tabakspreventie en een nabespreking van de voorstelling. Het lesmateriaal kan je 
downloaden op de website van het theatergezelschap (https://www.uitgezonderd.be/gesmoor) en 
Bullshit Free Generation (https://www.bullshitfree.be/materialen/bullshit-free-databank). 

meer informatie

basis
• Kaderen van de voorstelling in de klas: min. 10-15 minuten. 
• Voorstelling: 1 lesuur (50 minuten). 
• Nabespreking van de voorstelling: : bij voorkeur één lesuur 

of meer (zie lespakket Gesmoor en de Bullshit Free-lesmate-
rialen).

extra
• Afspraken met gezelschap. 
• Verplaatsing (indien van toepassing op locatie).

Rokende en niet-rokende leerlingen van het secundair onderwijs.
Geschikt voor eerste en tweede graad.
 

tijd

doelgroep

kostrpijs
€ €

De uitkoopsom bedraagt €895 (excl. BTW), vervoersonkosten 
en Sabam. (10% korting bij tweede voorstelling, 15% op derde 
voorstelling, …)

https://www.uitgezonderd.be/gesmoor
https://www.bullshitfree.be/materialen/bullshit-free-databank
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Max. 200 leerlingen per voorstelling. 

reservatie kan via: 
• Websiteformulier op www.uitgezonderd.be
• E-mail: amber@uitgezonderd.be
• Telefonisch: 0495/70 98 37 of 09/360 63 77.
 
Het is steeds mogelijk om een vrijblijvende optie te nemen
op een bepaalde datum zodat je alvast zeker bent van de  
beschikbaarheid. 

materiaal

praktische
zaken

@

• Speelvlak min 8x5m (geen theaterfaciliteit nodig). 
• Verduisterde zaal gewenst.
• Licht- en geluidsinstallatie brengt het toneelgezelschap zelf mee 

indien niet aanwezig.

Meer concrete info in de technische fiche, die wordt meegestuurd bij 
reservering. 

http://www.uitgezonderd.be
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