
 

 

 

 

 

 

De musical 

 

Op ieder potje past een dekseltje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Het mooiste wat je kunt worden is jezelf” - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een swingende musical over vriendschap, familie en de 

ontluikende liefde tussen twee meiden op de 

middelbare school.  

Laura wordt voor het eerst verliefd op een meisje en is 

totaal in de war. Lesbisch? Maar dat kan toch niet? Iris 

is echter 100% zeker van haar zaak. Laura en zij zijn 

bestemd voor elkaar.  

Alles lijkt goed te gaan totdat de familie van Laura roet 

in het eten gooit. Hoe loopt dit af? 

 

“Prachtig en indringend gespeeld en heel goed overgebracht 

waar de problemen voor jongeren liggen als zij erachter 

komen dat ze homoseksueel zijn” (Wethouder Sparreboom) 

  



 

 

 

Duur en vorm van de voorstelling  

De voorstelling duurt ongeveer 90 minuten. 60 minuten musical, 30 

minuten interactief gedeelte. 

 

1 a 2 weken na de musical verzorgt het voorlichtingsteam seksuele 

diversiteit van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland een verwerkingsles, 

waarbij we samen met de leerlingen dieper ingaan op de verschillende 

thema’s die in de musical naar voren zijn gekomen. Deze les vindt plaats 

in de eigen klas. 

 

Interactief 

Direct aansluitend op de musical vindt er een interactief gedeelte plaats 

onder begeleiding van een publieksbegeleider. De acteurs gaan in 

gesprek met de leerlingen over wat zij zelf zouden doen en welke tips en 

ideeën ze hebben voor de acteurs. Op deze wijze gaan we dieper in op de 

thema’s stereotypen, vooroordelen, vriendschap, familie, liefde en 

identiteit.  

 

De musical is gemaakt en wordt uitgevoerd door vrijwilligers.  

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland draagt zorg voor het educatieve 

proces, waaronder de publieksbegeleiding en de verwerkingslessen.  

 

De musical, het interactieve gedeelte en de gastlessen hebben als doel de 

kennis over, het begrip voor en de acceptatie van seksuele diversiteit te 

vergroten.  

 

Voor wie? 

Voor de onderbouw van het VO, alle niveaus (in overleg ook mogelijk 

voor de bovenbouw). 

 

Maximaal 100 leerlingen per voorstelling. 

 

Tijdens de voorstelling is de aanwezigheid van op zijn minst drie 

mentoren of leerkrachten een vereiste.  

 

 

 

Locatie 

Wij komen naar uw school. 

Bij voorkeur in een dramalokaal (andere ruimten mogelijk in overleg)  

 

Benodigdheden: 

6 microfoons, minimaal 2 spots aan beide zijkanten van het speelvlak, 3 

schooltafels en 2 stoelen. Mocht  u niet beschikken over 1 of meerdere 

van deze items, dan bekijken wij graag samen met u welke andere 

mogelijkheden er zijn. 

 

De school zorgt voor een kleedkamer voor de 6 acteurs. 

 

Prijs  

In het kader van Lelystad Regenboogstad (en Mensen Maken de Buurt) 

zijn er geen kosten verbonden aan deze voorstelling i.c.m. gastlessen 

voor scholen in Lelystad. 

 

Speeldagen 

Dinsdag 

Vrijdag (voorkeur) 

Indien mogelijk 2 voorstellingen op 1 dag 

 

Contact  

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 

Marloes Huijsen 

0320-233327 (di t/m vrijdag) 

Marloes.huijsen@bureaugelijkebehandeling.nl 

www.bureaugelijkebehandeling.nl 
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