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Het stuk is gemaakt voor jongeren en ik ben zeker dat het jongeren zal aanspreken, want 
mij sprak het alvast erg aan. Het onderwerp seksualiteit en relaties is dan ook niet zo 
vreemd bij jongeren. In het stuk zag ik ook heel wat interactie met het publiek. Wanneer 
men een stuk maakt voor jongeren vind ik interactie een zeer belangrijk en leuk iets. Het 
stuk bevatte een goede afwisseling van komische en emotionele scènes. 
Margot Hallemans en Ken Verdoodt vertolken de twee hoofdrollen. Ik vond dat ze erg 
geschikt waren voor de rollen, want ze speelden fantastisch. Het duo is ook niet onbekend 
bij jongeren en dat is ook erg positief. Ik vind dat als bekenden een herkenbaar probleem 
brengen in een stuk, dat jongeren er ook veel meer interesse voor zullen hebben. 
Ik vond het niet erg dat er weinig gebruik gemaakt werd van decor, want dat was 
uiteindelijk ook echt niet nodig. Het duo speelde erg enthousiast.  
Het stuk was zeker een toneelstuk dat ik aan vele scholen zou willen aanraden. 
(Gilles) 
 
De voorstelling was zeer origineel in elkaar gestoken. Er werden stereotiepe kenmerken 
van meisjes/jongens aangebracht en deze werden op een ludieke manier voorgesteld. 
Nick zette een masker op van een pitbull en danste heel agressief mee op een bepaald 
liedje, wat erop wijst dat jongeren soms agressief gedrag vertonen. Het taalgebruik was 
ook heel opvallend. Ze riepen soms kwetsende woorden naar elkaar. Het thema was 
seksualiteit en ik vind dat ze dit thema heel origineel in een toneelstuk gegoten hebben: de 
mooie afwisseling van emoties, het humoristische aspect en ook de confrontatie met 
seksualiteit. De acteurs stelden vragen aan het publiek waardoor interactie aanwezig was. 
En natuurlijk gaf het ook een meerwaarde dat er bekende acteurs meespeelden. 
Mijn interesse ligt zeker niet bij toneel maar deze voorstelling vond ik toch wel de moeite! 
Mijn leeftijd ligt middenin de doelgroep dus dat speelt ook mee. Vooraf had ik niet zo'n 
grote verwachtingen. Het thema had ik al helemaal niet verwacht omdat het toneel in een 
schoolse omgeving werd opgevoerd. Het stuk bevatte ook een moraal en die is zeker wel 
over gebracht. Ik kan besluiten dat deze voorstelling geslaagd was. 
(Joke) 


