lokroep

de eerste #metoo
musical
in nederland

NU OOK TE

NANOEK maakt brave new musicals:
vernieuwende Nederlandse theaterproducties
over maatschappelijke thema’s die je aan het
denken zetten en je uitnodigen tot een goed
gesprek.
Lokroep is een hyperactuele voorstelling over
het genadeloze gebied tussen macht, verleiding
en bedreiging. In vijf verhalen sleurt Lokroep je
mee van een escalerende persconferentie naar
“Lokroep is een voorstelling die
beklijft. Het intelligente script
raakt aan vele verschillende
vormen van grensoverschrijdend
gedrag. De teksten en
situaties zijn adembenemend
realistisch. Samen vangen zij de
complexiteit en vele gezichten
van dit onderwerp en jagen
een genuanceerd en verdiepend
gesprek aan over #metoo. Een
aanrader.”
Prof. Marjan Olfers
Hoogleraar sport en recht aan
de VU, gespecialiseerd in sociale
veiligheid en vraagstukken rondom
integriteit

ZIEN VOOR

UW ORGAN

een coffeecorner die druipt van activisme, terwijl
er in de studio van de meest bekeken talkshow
van Nederland gevochten wordt om eerherstel en
genoegdoening.
Een voorstelling boordevol herkenbare situaties
en verhalen waar iedere organisatie direct of
zijdelings mee te maken heeft.
TROUW

“Met Lokroep willen we een
gesprek over #MeToo op gang
brengen dat niet alleen de
spotlight op de daders en de
slachtoffers richt. We zoomen
in op de omstanders: de meelachers, de directieleden, de
agent die het procesverbaal
opmaakt, de ‘vrouw van’ en
nog vele andere personages.
Lokroep gaat over het complexe
systeem achter seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Een
systeem waar wij allemaal op de
één of andere manier onderdeel
van uit maken, vandaar dat
wij spreken over de #wetoo
musical.”

“Lokroep is een musical die
het publiek aan het denken zet
over alle aspecten van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Met deze voorstelling kunt u uw
netwerk laten kennismaken met
de realiteit van dit onderwerp,
mensen daarop laten reflecteren
en het gesprek aanjagen.”
Mariëtte Hamer
Regeringscommissaris seksueel
grensoverschrijdend gedrag en
seksueel geweld

Anouk Beugels
Artistiek leider NANOEK

Wil uw organisatie actief inspelen op het thema
van grensoverschrijdend gedrag?
Om de impact van Lokroep, de #wetoo musical, te
vergroten, spelen wij ook op congressen en voor
(overheids)organisaties. In overleg kunnen we de
voorstelling aanpassen of inkorten. Graag komen
we met u in contact wanneer u op zoek bent naar
treffende manier om om dit complexe onderwerp
op de kaart te zetten.

ISATIE

Contact

ANOUK BEUGELS
MAIL: ANOUK@
STICHTINGNANOEK.
NL
TEL: 06-52067170

