
NO JOKE
WANNEER EEN GRAP ZIJN GRENS BEREIKT
VERHAAL 
Na een schokkend incident op het schoolplein wordt er een jongen bewusteloos gevonden. Hij is er ernstig 
aan toe. Drie jongeren die voor het laatst gezien zijn met het slachtoffer worden op het matje geroepen bij de 
directeur. Ze zullen een verklaring voor de politie moeten afleggen. Alle leerlingen zijn naar huis gestuurd. 
Alleen zij worden binnen gehouden. En terwijl ze wachten op het verhoor, vechten ze hun problemen verder 
uit. 
Langzaamaan ontvouwt zich een puzzel van wat er in de week voorafgaand aan het incident heeft 
plaatsgevonden en hoe de drie zich tot elkaar verhouden. Maar laten ze ook daadwerkelijk het achterste van 
hun tong zien? Wie durft er kleur te bekennen? En wanneer heeft een grap zijn grens bereikt? 
De voorstelling is mede-geschreven door de acteurs en voor een groot deel autobiografisch.
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CREDITS 
Diversiteit is voor TEN een belangrijke pijler. 
Daarom is er bewust voor gekozen om met 
een biculturele cast en crew te werken. Zo ziet 
ons brede publiek zichzelf gerepresenteerd in 
de voorstelling. 

Spel: Adina Macpherson, Kevin Klein en  
Scott Beekhuizen  
Regie: Abdel Daoudi  
Vormgeving: Vasilis Apostolatos

www.tenproducties.nl | info@tenproducties.nl | 06 25302591

EDUCATIE 
Omdat No Joke voor een groot deel 
autobiografisch is en ook door de acteurs is 
geschreven, geven we de jongeren de kans om in 
gesprek te gaan met de acteurs na afloop van de 
voorstelling. Dit vindt plaats in de zaal.  

Om de thema’s uit de voorstelling bespreekbaar 
te maken in de klas verzorgen wij een lesbrief 
voor docenten met nabesprekingsvragen.  
Daarnaast zijn er 6 online verwerkingslessen te 
vinden op onze website die ingaan op de thema’s 
zoals hierboven genoemd. 

Mocht er vanuit de school een specifieke behoefte 
zijn dan denken we graag mee!

mede mogelijk gemaakt door
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