
Informatiebrief “Pats!Boem!”  

Achtergrondinformatie 
Sinds 2011 speelt Theatergroep Heer Otto 60 x per jaar het verkeerstheaterproject PATS!BOEM! op 
het VO in heel Nederland. Het doel hiervan is jongeren bewust te maken van eigen gedrag in het 
verkeer met als achterliggend doel de verkeersveiligheid in deze doelgroep te verhogen en 
verkeersongevallen te verlagen. Theatergroep Heer Otto werkt samen met provincie Drenthe, 
Overijssel, Gelderland, Zuid Holland en stadsregio Rotterdam / Den Haag en Amsterdam. 

 
Algemene informatie 
Het project bestaat uit een voorstelling en een interactieve les. Daarnaast is er ter voor- en 
nabespreking een uitgebreid lespakket. Het project is geschikt voor de 1e klas van de middelbare 
school, voor alle leerniveaus. Het project is per ronde geschikt voor 3 klassen tegelijkertijd en wordt 
maximaal 2 keer op 1 dag uitgevoerd, dus voor 6 klassen in totaal.  
 
Het publiek wordt ingedeeld (door de school) in 3 bestaande klassen. Om het effect van het project en 
met name de interactieve les te waarborgen is een veilige sfeer in de klas noodzakelijk. Kleine 
klassen (onder de 12 leerlingen) samenvoegen of grote klassen (boven de 25 leerlingen) kan alleen in 
overleg. De aanwezigheid van een mentor of vaste groepsdocent is verplicht. Diegenen draagt zorg 
voor de veilige sfeer en de orde. De acteurs dragen zorg voor de inhoudelijke les. Wij raden aan dat 
aanwezige docenten van te voren de informatiebrief en het lespakket hebben gelezen. Meer 
informatie over de specifieke doelstelling van het project kunt u vinden in het lespakket. 

 
De voorstelling 
De voorstelling is een fysiek, cabareteske en interactieve voorstelling waarin 3 jongeren zich 
voorbereiden op een feestje. Ieder met eigen verwachtingen, die allemaal anders uitpakken. Elk 
personage maakt tijdens de voorstelling diverse keuzes die van invloed zijn op eigen gedrag in het 
verkeer. Afleiding, Zichtbaarheid en Alcohol (Drugs) zijn de hoofdthema’s en tevens de 3 
hoofdoorzaken waardoor jongeren vaak betrokken zijn bij (dodelijke) verkeersongevallen. 

 
De interactieve les 
Na de voorstelling gaan de 3 groepen met ieder een acteur mee naar een leslokaal waar zij de 
interactieve les zullen krijgen. Hierin worden thema’s en vraagstukken uit de voorstelling op luchtige, 
humoristische en ook confronterende manier behandeld door middel van een quiz, discussies en 
filmpjes. 

 
Meer weten? 
Een promotiefilmpje vindt u via deze link: http://www.youtube.com/watch?v=CjFkDqivLGM en ook op 
onze website www.heerotto.nl kunt u zowel het lespakket, als extra filmpjes en informatie vinden. 

 
Wij kijken, samen met onze acteurs, uit naar een bezoek bij u op school. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lidion Zierikzee en Rick Schellinkhout  
Artistieke leiding Theatergroep Heer Otto  
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