Samen PTSS
Workshop voor ouders / gezinnen met kinderen van
12 tot 18 jaar
PTSS heb je niet alleen, dat heb je samen.
We richten ons in deze workshop op de thuissituatie
van de ervaringsdeskundigen. Ouders aan de ene en
de pubers aan de andere kant. We geven de ruimte
aan elkaar om het goede gesprek te voeren zowel
onderling als met elkaar. Hoe wordt de situatie thuis
beleefd, wat is herkenbaar voor elkaar en hoe ga je
er nu mee om?
Aan de hand van cartoons, theater en dialoog onderzoeken we wat nodig is om samen verder te gaan.

Specials

Ontwikkeld door Piranha
Uitvoering: Ton Haas, Hanno van der Steen,
Joost van der Knaap

Hierin werkt Piranha samen met de
BNMO en de Identiteitsgroep Politie.
Meer informatie over hen:
www.bnmo.nl

www.piranhatheater.nl
Improvisatietheater & Trainingen
joost@depiranhas.nl 06-22000811
ton@depiranhas.nl 06-15871885

Het moet niet gekker worden

De dappere Ridder

Een voorstelling met nabespreking over stressfactoren bij
politiewerk en de effecten op het thuisfront

Een interactieve workshop met en voor
ervaringsdeskundigen PTSS en partners

Waarom wordt er zo weinig gesproken over
incidenten die je aangrijpen? Hoe erg is het eigenlijk
als dat niet gebeurt? Wat doe je zelf als je een
spannende melding hebt afgehandeld? Vind je ook
dat de leidinggevende eigenlijk meer kan doen? Of
ben je leidinggevende en voel je je beperkt om het
juiste te doen? Heb je enig idee hoe jouw thuisfront
zich voelt? Of hoe het bij collega’s thuis gaat?

De dappere Ridder is een vertelling over een ridder
en zijn schone jonkvrouw. De Piranha’s vertellen op
muzikale wijze hoe de dappere ridder ten strijde
trekt, hoe hij weer thuiskomt en wat dit allemaal
voor zijn schone jonkvrouw betekent.

De problematiek wordt vanuit 3 perspectieven
beleefd: vanuit de politieman, zijn partner en de
leidinggevende. Ze worstelen alle drie vanuit goede
bedoelingen met de problematiek.
Na de voorstelling volgt een nabespreking met als
insteek hoe je elkaar kunt ondersteunen en in de
kracht kunt zetten.
De voorstelling wordt als humoristisch, ontroerend,
confronterend en zeer herkenbaar omschreven.
Ontwikkeld door Piranha
Uitvoering: Ton Haas, Hanno van
der Steen, Toos Ligtenberg /
Ingrid Kluft, Joost van der Knaap

Doel van de workshop is om PTSS bespreekbaar te
maken en de mensen met PTSS en hun partners
herkenning en erkenning te geven.
De inhoud van het verhaal ligt niet vast. Die bepalen
we samen met u, en samen met u willen we kijken
waar de dappere ridder en de schone jonkvrouw de
kracht vinden om samen verder te gaan.
Deze workshop is zeer geschikt
voor alle beroepsgroepen
waarin PTSS voorkomt.
Ook past de workshop prima
in een partnerprogramma.
Ontwikkeld door Piranha
Uitvoering: Ton Haas, Joost
van der Knaap
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