Achtergrondinformatie bij de voorstelling Good Cop (14+)
Good Cop (14+)
“Boys will be boys”
Michael is net afgestudeerd aan de politieacademie en direct gaat hij de fout in. In
afwachting van verder onderzoek werkt hij op de 112-alarmcentrale. Michael heeft
zijn leven lang geleerd om hard te zijn. Stoer. Pijn duwt hij weg. Dus deze fout gaat
geen probleem voor hem zijn. Hier lult hij zich gewoon uit. Klaar. En die tijd in de
meldkamer, die komt ie wel door.
Dan belt Luna, een meisje van 15. Ze zit achterin een busje. Ze wordt ontvoerd.
Michael wijkt direct af van het protocol: dit meisje gaat hij redden. Hij is namelijk niet
zomaar een loser op een meldkamer. Maar Luna laat zich niet zomaar redden. Ze
daagt hem uit, verleidt, verwart hem. Wat is nu waar? Wordt ze eigenlijk wel
ontvoerd? Wie helpt hier wie? Wie is in charge?
Langzaam leren we de gevoelens kennen die Michael zo hardnekkig onderdrukt en
komen we erachter waarom hij precies wordt onderzocht.
Geïnspireerd door de Deense film ‘Den Skyldige’ is Good Cop een voorstelling voor
jongeren vanaf 14 jaar over de gevolgen van giftige mannelijkheid. Het onderzoekt de
clichés rond man- en vrouwbeelden, bevraagt die frames en zoekt naar alternatieven.
Want wat is dat eigenlijk: ‘een echte man’? En waarom houden we zo aan dat beeld
vast?
Credits
Regie: Daniël van Klaveren. Geïnspireerd door de film ‘Den Skyldige’.
Spel: Kharim Amier, Stefan Cappiello en Patsy Kroonenberg
Muziek- en geluidsontwerp: Felix Ruiter
Decor & kostuums: Calle de Hoog
Dramaturgie: Michiel Bijmans
Dramaturgisch advies: Jan Hulst
Techniek: Denson Batteké
Decorbouw: Bram Visser
Regieassistent: Brechtje Oliedam
Coproductie: Toneelgroep Oostpool & Theater Sonnevanck
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DE GEZELSCHAPPEN
De voorstelling Good Cop (14+) is gemaakt door Theater Sonnevanck en
Toneelgroep Oostpool. Wanneer twee gezelschappen samenwerken om een
voorstelling te maken, heet dit een coproductie.
Theater Sonnevanck
Theater Sonnevanck maakt nieuw muziektheater met een stevige inhoud en
een avontuurlijke vorm, voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Die
voorstellingen gaan over leven en samenleven in deze tijd, volwassen
thematiek voor een jong publiek. Jaarlijks speelt Sonnevanck circa 400
voorstellingen voor meer dan 40.000 bezoekers in kleine en middenzalen van
de landelijke theaters, in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen
en klaslokalen van middelbare scholen. Sonnevanck maakt en repeteert de
voorstellingen in Enschede, en speelt ze door heel Nederland.
Toneelgroep Oostpool
Toneelgroep Oostpool stelt de vraag: Hoe nu mens te zijn? Toneelgroep
Oostpool gelooft in theater als middel voor onvoorziene ‘ontmoetingen’ met
andere mensen, tijden en denkbeelden. Het gezelschap laat je ervaren dat
gevoelens tegenstrijdig kunnen zijn en gedachten kunnen veranderen. Dat we
samenleven met andere mensen, die zich net als wij elke dag opnieuw
verhouden tot de onbevattelijkheid van ons bestaan. Toneelgroep Oostpool
speelt ruim 400 voorstellingen per jaar en bereikt daarmee ruim 65.000
bezoekers.
SAMEN:
Sonnevanck en Oostpool Sonnevanck en Oostpool willen met hun
voorstellingen jongeren inspireren om na te denken over onderwerpen die in
onze samenleving belangrijk zijn. Beide gezelschappen vinden het belangrijk
dat zoveel mogelijk jongeren geraakt worden door theater. Dat zij
onverwachte en onbekende dingen zien op het toneel. Dat ze plezier aan
theater beleven en ervaren dat het een mooie kunstvorm is, die je op nieuwe
gedachten kan brengen.

Meer informatie over Toxic Masculinity:
In de voorstelling Good Cop heeft het hoofdpersonage Michael een helder
beeld over wat mannelijk en vrouwelijk is en welke eigenschappen daar bij
horen. Mannen moeten stoer zijn, krachtig, dominant. Vrouwen moeten lief
zijn, onschuldig en zijn eerder slachtoffer dan dader.
Vanwege deze vooroordelen over hoe een man of vrouw zich moet gedragen
vult Michael van alles in over de mensen die hij aan de telefoon heeft. Maar
ook over zichzelf en hoe hij zich zou moeten gedragen. Zowel hij als de
mensen om hem heen hebben daardoor last van zijn ideeën.
Dit begrip wordt toxic masculinity, of giftige mannelijkheid, genoemd. Toxic
masculinity gaat over de verwachtingen die men kan hebben over anderen en
zichzelf vanwege iemands geslacht. Het gaat dus niet over mannelijkheid op
zich, maar over de beklemmende verwachtingen en vooroordelen die men
aan mannelijkheid en vrouwelijk kan koppelen.
Meer lezen? Kijk bijvoorbeeld hier (link:
https://issuu.com/thegraphicstory/docs/wijmannen_1_april)
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Verschillende genderidentiteiten

112 en de meldkamer in het echt

Gender gaat over fysieke kenmerken die door de meeste mensen worden
gezien als mannelijk of vrouwelijk.
Bij genderidentiteit gaat het er om of je je man, vrouw, allebei of geen van
beide voelt. Iedereen heeft een genderidentiteit.
Voor veel mensen sluit de genderidentiteit aan bij het lichaam waarmee je
geboren bent, dit noem je ook wel cisgender. Bijvoorbeeld: je bent met een
meisjeslichaam geboren en je voelt je ook een vrouw. Dit hoeft niet per se zo
te zijn.

De situatie in de voorstelling is anders dan hoe het er in het echt bij de
centrale van 112 aan toe gaat. Er zijn zeer strenge protocollen over hoe de
telefonist de beller aanspreekt, wat er wordt gevraagd en op welke manier.
Daarnaast luistert er altijd een collega direct mee die al tijdens het bellen
informatie noteert zodat er direct kan worden gehandeld. De telefonisten op
de centrale bij 112 krijgen regelmatig checks op hun mentale en emotionele
gezondheid.

Misschien voel je je niet per se mannelijk óf vrouwelijk. Dit noem je non-binair
of genderqueer. Deze mensen voelen zich man en vrouw tegelijk, geen van
beiden, of iets tussen een man en vrouw in. Er zijn ook mensen die zich de ene
keer man en de andere keer vrouw voelen, dit noem je ook wel genderfluïde.
Meer lezen? Kijk bijvoorbeeld hier (link:
https://seksualiteit.nl/onderwerpen/seksuele-en-genderdiversiteit/gender/)

Als je 112 moet bellen, wees er dan dus gerust op dat er met respect met jou
en je situatie wordt omgegaan. Er staat direct een team gereed om jou te
helpen.
Voor meer informatie kun je op deze site kijken: (link:
https://www.vraaghetdepolitie.nl/school/politiewerk/wat-gebeurt-er-als-je112belt.html#:~:text=Bel%20je%20112%2C%20dan%20krijg,is%20er%20aan%20d
e%20hand%3F)
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Informatie over zelfmoordpreventie
113 zelfmoordpreventie
Wil je weten wat je wel en niet tegen iemand kan zeggen die depressieve
gedachten heeft? Maak je je zorgen over iets of iemand?
Ook voor deze zorgen kun je terecht bij Stichting 113 (link:
https://www.113.nl/) .
Het is heel belangrijk dat je ook iemand uit je omgeving in vertrouwen neemt
zodat je je zorgen deelt met iemand bij wie jij je veilig voelt.
VraagMaar app
Stichting 113 heeft ook een VraagMaar app gemaakt waarin je hulp krijgt om
een gesprek aan te gaan. (link: https://www.113.nl/VraagMaar)
Grip op je dip
Ben je af en toe somber? Of zit je al een tijdje niet lekker in je vel?
Kijk dan op Grip op je dip. Het is een website met tips, steun en hulp voor
jongeren. (link: http://www.gripopjedip.nl/)
Voor jonge helden
Is er iemand in je omgeving overleden? Heeft een dierbare zelfmoord
gepleegd of heb je op een andere manier een overlijden of rouw
meegemaakt? De website Voor jonge helden geeft antwoorden op vragen die
je kan hebben over rouwen en steun nodig hebben. (link:
http://www.voorjongehelden.nl/overlijden_van_een_dierbare/13_18_jaar)

Heb je vragen over het lesmateriaal of het voorstellingsbezoek neem dan
contact met Marti Arts (coördinator jongeren Toneelgroep Oostpool).

