
 

Uitnodiging Theatervoorstelling ‘In Gesprek met je puber’  
13 april 2022 (19.30-21.30 uur), theater van Maldensteijn (Kerkplein 8 Malden) 

 

Praten met pubers kan pittig zijn. Hoe blijf je in contact met je puberende kind als je kind liegt, 

onbeleefd is, zich slecht kan beheersen of alleen met zichzelf bezig is? Je wil graag dat je kind zélf 

bedenkt wat goed voor hun ontwikkeling is. Je wil je kind actief aan het denken zetten in plaats 

van dat ze hun zijn schouders ophalen. Maar hoe kun je hier als ouder bij helpen? En waarom zijn 

deze ‘gedragsnormen’ zo belangrijk? 

Netwerk Jeugd Heumen en Mook & Middelaar biedt de interactieve theatervoorstelling ‘In Gesprek’ 

aan. Deze voorstelling helpt ouders een open gesprek te voeren met eigenzinnige pubers.  

Theatergroep PlayBack gaat, aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel, in gesprek 

met het publiek. Zowel verschillende opvoedstijlen en theorieën als algemene gesprekstechnieken 

komen in het spel aan bod. PlayBack geeft tips hoe je op een gelijkwaardige, begeleidende manier 

met je kind in gesprek gaat. Waarbij er vaak ook genoeg te lachen valt. 

Reacties van ouders 
‘In Gesprek’ is een feest der herkenning voor elk gezin 

met pubers, maar bovenal een relevante en informatieve 

ouderavond gericht op de communicatie tussen ouders 

en hun kind.  

‘Het voelde als een hart onder de riem. Betrokkenheid bij 

je eigen kind komt altijd aan, al lijkt dat soms niet zo te 

zijn. We hebben gelachen en af en toe een traantje 

weggepinkt.’  (Matthea Nieuwenhuis, bezoeker in 

Culemborg) 

"Geweldige avond, ik zat op het puntje van mijn stoel. PlayBack speelde met herkenning, humor en 

respect. Een avond die je iedere ouder van een puber gunt!”  (Rianne Kuiper, bezoeker in De Bilt) 

Stoelen reserveren 
Deze voorstelling is voor alle ouders/opvoeders van (bijna) pubers uit de gemeente Heumen en 

Mook en Middelaar. Wees welkom op woensdag 13 april om 19.30uur in Maldensteijn, Kerkplein 8 

in Malden.  

Er zijn geen kosten aan verbonden. Reserveer wel even je stoelen via ggdgz.nl/theatervoorstelling.  

Graag tot dan! 

 

Dit initiatief wordt georganiseerd door het Netwerk Jeugd Heumen en Mook & Middelaar. Het 

Netwerk Jeugd bestaat uit: GGD Gelderland-Zuid, Sterker Sociaal Werk, Synthese, Malderburch, 

Pro Persona Connect afdeling Preventie, Gemeente Heumen & Mook en Middelaar, IrisZorg 

Preventie en de HAN.   
 

http://www.ggdgz.nl/theatervoorstelling

