
Hoi! Ik ben Tuli en woon hier 
ook in de boom, aange-

naam kennis te maken. Ik 
zal je wel een rondleiding 

geven.

Maar als ik nou een rondleiding 
geef, dan komen we op een 

moment bij mijn non-binaire vlag 
en dan zal ze vragen wat het 

betekent, dan kan ik het vertellen.

Tuli, maak het niet 
zo ingewikkeld.

 Je ging toch uit 
de kast komen?

Een co-productie van Studio 52nd,  Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Emancipator en het COC.

FOK ME HOKJE
Een voorstelling over gender en seksuele voorkeur

Educatiepakket
De voorstelling sluit aan op leerdoelen in het kader van burgerschap, CKV en maatschappijleer, biologie en 
is geschikt voor jongeren vanaf 13 jaar (2e klas).
Inbegrepen:
-        Voorbewerkingsles over de thematiek van de voorstelling om zelf te behandelen in de klas.
-        Kaartje voor de theatervoorstelling FOK ME HOKJE in het theater.
-        Nagesprek ter plaatse met de acteurs van max. 15 minuten.
-        Les in de klas door een van de docenten van Studio 52nd (1 lesuur).
-        Lesmateriaal voor een verdiepend vervolg aan onze les om zelf te behandelen in de klas. 

Educatiepakket boeken?
Neem contact op met educatie@studio52nd.nl

Mede mogelijk gemaakt door: BankGiroLoterijFonds, VSB Fonds en Fonds 21.

Bekijk hier een video over onze educatie
Interactieve voorstelling
FOK ME HOKJE is een interactieve voorstelling waarbij je je telefoon paraat moet houden. Meedoen dus! Na 
afloop is er altijd een nagesprek. Bij de schoolvoorstellingen hoort een voorbereidende lesbrief, nagesprek ter 
plaatse, een verdiepende les in de klas en een lesbrief achteraf. 

Educatie
De voorstellingen van Studio 52nd zijn altijd startpunt voor een gesprek over maatschappelijk gevoelige onder-
werpen vanuit het perspectief van jongeren. Om elkaar te helpen praten en naar elkaar te luisteren. Want juist dat 
zorgt voor nieuwe inzichten en begrip. Dit doen we voor, tijdens en na elke voorstelling in ons educatietraject. 
De voorstelling is geschikt voor het (v)mbo, havo en vwo.

Inspiratie uit het dierenrijk
Bij zeepaardjes broeden de vaders de eieren 
uit, één op de vijf pinguïns is homoseksueel en 
vissen en slakken wisselen met groot gemak van 
geslacht. Waarom maken mensen dan eigen-
lijk onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk 
gedrag? Wat maakt het uit of je op vrouwen of 
mannen valt? En hoezo doen mensen moeilijk 
over genderneutrale toiletten? Die heb je thuis 
toch ook?

Voor FOK ME HOKJE beeldden jongeren van 
Nederlandse GSA’s en de Open Schoolgemeen-
schap Bijlmer zich in hoe het zou zijn om als 
mannetje zelf een ei uit te broeden of te kunnen 
wisselen van geslacht. Onder regie van Bram 
Jansen gebruikten professionele theatermakers 
hun verhalen, scènes en sketches om te tonen 
wat we van het dierenrijk kunnen leren over gen-
der en seksuele voorkeur. 

- Geschreven door een lid van de GSA

https://www.youtube.com/watch?v=h0D-U-cdK2Q&t=3s

