
Inschrijven
Kan enkel telefonisch op het nummer 02.515.02.53

!!! het aantal plaatsen is beperkt. schrijf snel in !!!

Roken is een onderwerp dat blijvende aandacht vraagt. Daarom biedt jOetZ vzw hiernaast een educatieve 
werkmap aan. Deze bundel biedt de mogelijkheid om in klas/groep verder te werken rond het thema.

In deze omslag vindt u aanvullend de vernieuwde affiche ‘ViespeUk’. Extra affiches (gratis) kan u aanvragen 
via info@joetz.be. Vermeld als onderwerp ‘affiche viespeuk’.

Een educatief theaterproject over roken 
jOetZ vzw en het educatief theater antwerpen slaan de handen in elkaar en nodigen u en uw klas(sen) 
graag uit op de voorstelling sMOOr. SMOOR is een plezierig stukje theater waar jongeren zonder 
autoritair gemoraliseer en zonder overdreven bangmakerij duidelijk gemaakt worden dat een sigaret 
weigeren een bewijs is van sterkte. Met veel humor, fijne intriges en blitse dialogen wordt SMOOR een 
aantrekkelijk project in het kader van tabakspreventie.

Inhoudelijk 
De Russische professor Nicolai, een ietwat vreemd uitziende tabakoloog, geeft samen met zijn lieftallige 
assistente Bernadette voordrachten om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Maar uitgere-
kend vandaag loopt deze voordracht anders dan normaal. Bernadette komt te laat en is er niet helemaal bij 
met haar gedachten. Ze brengt de professor zo in de war dat alles dreigt in rook op te gaan…

Met Rebecca Tanghe & Rudy Goes
productie Educatief Theater Antwerpen
regie Rudy Goes
Duur ± 55 minuten

Kostprijs
€ 5 per leerling - 1 leerkracht per klas gratis

Meer info
jOetZ vzw - Sofie De Bisschop
Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel - tel 02.515.02.53 - e-mail info@joetz.be - Web www.joetz.be

Locaties & data
hasselt ×  02/02/2012 Kunstencentrum BELGIË 10u en 14u

Gent ×  27/02/2012 Tinnenpot 10u en 14u

brUGGe ×  12/03/2012 CC De Biekorf 10u en 14u

leUVen ×  13/03/2012 Wagehuys 10u en 14u

antWerpen ×  22/03/2012 CC De Luchtbal 10u en 14u

Doelgroep
6de leerjaar basisonderwijs – 1ste jaar secundair onderwijs

Met de steun van de Vlaamse Overheid en de Socialistische MutualiteitenVU. Jonatahan CHEVALIER - Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel


