
Voorbespreking



Off the Record is een theaterexperiment dat vertrekt vanuit de hoofden, lijven en harten van
vier jongeren tussen 15 en 17 jaar oud. Van augustus 2021 tot maart 2022 werkten ze
samen met een artistiek team aan deze voorstelling. Off the record vertrok niet van een
vooraf geschreven tekst, maar van gesprekken met de jongeren. Die werden opgenomen en
vormen de onderlaag van de teksten die voor de voorstelling zijn geschreven. De
gesprekken gingen over heel uiteenlopende thema’s die hen (al dan niet) bezighouden:
school, de klimaatverandering, sociale media, zichzelf, …

In Off the record vertellen de jongeren over hun generatie (generatie z) en over alle hokjes
waarin ze geduwd worden en willen uitbreken. Ze stellen in vraag wat het is om vandaag
tiener te zijn en hoe ze dat ook nog kunnen zijn, zonder zich daarvoor te moeten
verontschuldigen.

Een aantal mogelijkheden om je klas op de voorstelling voor te bereiden.

1. Groepsopdracht. Verdeel je klas in kleinere groepen. Elke groep krijgt onderstaande
afbeelding en een enveloppe met kernwoorden (elk puntje op een apart briefje) en foto’s (zie
bijlage 1). De opdracht: plaats de kernwoorden en foto’s bij de juiste generatie.



2. Klasgesprek: maak met de hele klas een eindversie. Focus eerst op kernwoorden die heel
vanzelfsprekend zijn. vb. digital natives hoort overduidelijk bij generatie z. Bespreek daarna
de twijfelgevallen.

3. Klasgesprek: zoom in op generatie Z.  Behoren jouw leerlingen tot die generatie? Vragen
die je kan stellen:

● Zijn er nog kernwoorden die je aan het lijstje kan toevoegen? Bestaan universele
woorden die van toepassing zijn op iedereen?

● Is het mogelijk om een hele generatie te definiëren?
● Kunnen we deze generatie jongeren onderverdelen in kleinere groepen? Zijn er

subgroepen? Labels?
● Is er voor alle jongeren een plaats? Een label?
● Wat vind je zelf van labels/subgroepen?
● Denk je dat alle jongeren kunnen zijn wie ze echt zijn?
● Durf jij jezelf volledig te tonen of zijn er eigenschappen die je liever geheim houdt?

Dewelke?

Praktisch
De voorstelling duurt 1u15min



Bijlage 1: verschillende generaties

Kernwoorden per generatie
- babyboomers

- 1946-1964
- protestgeneratie
- groeiden op in welvaart
- seksuele revolutie
- vrije moraal / flowerpower
- zelfontplooiing

- generatie x
- 1965- 1979
- de verloren generatie
- groeiden op in economisch verval/jeugdwerkloosheid
- no-nonsense
- zelfredzaam
- materialistisch

- generatie y / millennials
- 1980 - 1994
- generatie Peter Pan
- informatietijdperk
- dreiging terroristische aanslag
- actief op het internet
- zelf-georiënteerd
- globalistisch

- generatie z
- 1995 - 2010
- generatie Greta
- digital natives
- multitaskers
- groeien op in digitaal tijdperk
- realistisch
- Goed geïnformeerd



Gen Z



Millennials



Gen X



Babyboomers

-



Extra


