
LIVE vanuit de studio: 'Opvoeden is topsport!' 

Omdat ouders niet naar school kunnen komen, brengen wij ze inspiraAe in de 
huiskamer! Vanuit de studio laten we coach-technieken zien, het aangeven van grenzen, en hoe 
je als trouwe supporter je spelers kunt steunen. 

Juist in deze +jd geloven we dat ouders wat inspira+e 
kunnen gebruiken. De voorstelling gaat over de 
verschillende rollen die je als ouder speelt in de 
opvoeding: scheidsrechter, coach en supporter. En hoe je 
deze rollen het beste kunt inze>en. De se?ng is de huidige 
corona-+jd maar de onderwerpen zijn licht, en zijn zowel 
binnen als buiten corona-+jd relevant. 

Het wordt een interac+eve avond met live gespeelde (herkenbare) situa+es, heldere analyses en 
prikkelende filmpjes!  

Promo: Bekijk alvast onze promo van de voorstelling op: 
www.dnltheatercollec+ef.nl/ouders/opvoeden-is-topsport-online/ 
 
Alvast zien? Bel of mail ons om alvast een keer een online 
voorstelling bij te wonen om een indruk te krijgen. 

Voordelen online voorstelling 
• We hebben genoeg ruimte (streaming/interac+e) voor elke middelbare school (groot of klein). 
• Ook ouders die normaal niet zo snel naar een ouderavond komen, kunnen nu vanuit huis 

meekijken/meedoen.  
• Je hoeN op de avond zelf alleen maar op een link te klikken, en een telefoon bij de hand te 

hebben voor de interac+e. Je hoeN niets te downloaden of in te loggen. 
• Jullie voorstelling blijN via jullie link nog 2 weken beschikbaar voor ouders die later willen kijken. 
• De school hoeN geen ouders te ontvangen, geen zaal in te richten of personeel vrij te maken 

zoals bij een reguliere ouderavond. 

PrakAsche info 
• We maken een pagina speciaal voor jullie school aan, waarin we de ouders welkom heten, het 

logo van jullie school plaatsen. En vooraf vragen we of er nog actuele zaken spelen i.v.m. corona/
lesgeven etc. zodat we dat kunnen verwerken in de voorstelling. 
Klik hier voor een voorbeeldpagina: h>ps://www.dnltheatercollec+ef.nl/online/lorentz-lyceum/ 

• We verzorgen de ouderavond vanuit de studio met 3 acteurs en een technicus. 
• We streamen via Youtube-live en via Men+meter hebben we verschillende interac+eve 

momenten. Je hoeN als ouder niets te downloaden en kunt met 2 klikken erbij zijn. 
• Jullie ontvangen een voorbeelduitnodiging, de link, en +ps over online uitnodigen en het wel of 

niet laten aanmelden van ouders. 
• Ouders kunnen na de voorstelling een hand-out met +ps van de avond downloaden. 
• Achteraf krijg je een overzicht van het aantal ouders van de avond zelf en de 2 weken erna. 
• Ouders kunnen invullen wat ze van de voorstelling vonden en evt. +ps geven voor een nieuw 

thema (als jullie dit willen). Dit sturen we dan weer aan jullie door. 
• Voor de kosten: Bel of mail ons en dan sturen we je direct een vrijblijvende prijsopgave.
www.dnltheatercollectief.nl  (06) 430 272 00  stefan@dnltheatercollectief.nl
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